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Odamız “Bülten” Dergisinin 41’nci sayısı ile 
karşınızdayız. 

	 On	 beş	 yıllık	 süreç	 içinde	 sürüp	 gelen	
“Bülten	 Dergimizin”	 okuyucuya	 ulaşmasının	 her	
aşamasında	 katkısı	 olan,	 emeği	 geçen	 herkesi	
saygıyla	anarken,	41.	sayıya	ulaşan	dergi	 için	41.	
Sayıda	“41	kere	maşallah”	derken,	nice	41	sayılara	
ulaşması	dileklerimizi	de	paylaşmak	istiyoruz.

	 Maşallah,	 bizim	 sözlü	 kültürümüzde	 sıkça	
kullandığımız	 bir	 ifadedir	 ki;	 Allah	 nazardan	
saklasın,	Allah’ın	güzelliği	seninle	olsun	anlamlarını	
taşır.	O	bakımdan	birisinin	göz	alıcı	bir	güzelliğiyle	
karşılaşınca	nazar	değmemesi,	olumsuz	bir	durum	
yaşamaması	için	hemen		“Maşallah!..”	denmesi	bir	
gelenek	haline	gelmiştir.	41	 rakamı	 ise	sayısal	bir	
değer	olmanın	ötesinde	çokluk	ifade	eden	bir	işlevi	
yerine	getirir.	“41	kere	maşallah.”

	 “Bülten	Dergisi”	yayın	ekibi	olarak	amacımız,	
dergimizin	 2015	 yılında	 gelişerek,	 siz	 değerli	
okuyucularımızın,	meslektaşlarımızın	 beklentilerine	
daha	 fazla	cevap	veriyor	hale	gelmesi.	Bunun	 için	
tüm	 gayretimizle	 “Biriktirdiğin	 değil	 paylaştığın	
senindir”	 anlayışı	 ile	 çalışmaya	 devam	 edeceğiz.	
Dergimizin	 bu	 sayısında	 da	 ilgi	 ile	 okuyacağınızı	
umduğumuz	 haber	 ve	 makalelere	 yer	 verdik.	
Özellikle	Oda	etkinliklerinin	fazlalığı	ile	dergimizin	bu	
sayısındaki	 sayfa	 sayısında	 artış	 oldu.	 Bu	 sayının	
hazırlanmasında	 büyük	 emekleri	 olan	 Odamız	
Basın	 Yayın	 Komisyonu’na	 ve	 oda	 çalışanlarımıza	
teşekkürü	bir	borç	biliyorum.

#muhasebeyap... 

	 “Modern	Çağın	Bilginleri	Muhasebecilerdir.”(1)	
demişti	değerli	bir	üstadımız.	Tabi	ömrü	mücadele	
ve	 bu	 mesleğe	 adanmışlık	 ile	 geçmiş	 uzunca	 bir	
yaşamın	 sonunda	 imbikten	 süzülerek	 dökülen	
birikimin	 söze	 gelişinden	 başka	 bir	 şey	 değildi	
anlatmak	istediği.

	 Bu	 söylemi	 anlamak	 için	 Muhasebeci,	 Mali	
Müşavir	olmak	gerekir…	

	 Yaşamda	 kimi	 zaman	 muhasebeci	 diye	
dudak	 bükülen,	 kimi	 zaman	 mali	 müşavir	 “o”	
diye	 yükseklere	 çıkartılan	 bir	 meslek.	 Kimi	
zaman	 bindikleri	 araçlarla	 gündeme	 gelirler,	 kimi	
zaman	 vergi	 cezalarının	 en	 ağır	 sorumlusu	 olarak	
tanımlanırlar…

	 Haksız	 eleştiriyi	 anlamak	 için	 Muhasebeci,	
Mali	Müşavir	olmak	gerekir…

	 Bazen	 Süpermen	 olması	 beklenir.	 Bir	 ay	
içerisinde	 sadece	 bir	 müşterisinin	 on,	 onbeş	
bildirimini,bilgi	 formunu,	 beyanını	 vermesi	 istenir.	
Bu	 da	 yetmezmiş	 gibi	 idare	 mükelleften	 alması	
gereken	 bilgiyi	 mesaj	 ile	 meslek	 mensubundan	
talep	eder…

	 Bu	angaryaları	anlamak	için	Muhasebeci,	Mali	
Müşavir	olmak	gerekir…		

	 Angarya	 demişken;	 TÜRMOB	 ve	 Odaların	
angaryalar	konusunda	ki	mücadelesini	bilmeyenler.	
Mesleki	 mücadelenin	 ruhsatlarındaki	 tarih	 ile	
başladığını	 sananlar,	 kendilerinden	 önce	 yapılan	
mesleki	 mücadeleyi	 yok	 saymayı	 kendilerinde	
hak	 görüp	 de,	 koca	 26	 yıl	 boyunca	 yapılanları	
görmemeye	 çalışanlar,	 sandalyesiz	 masasız	
büroların	 bu	 gün	 geldiği	 durumu	 görmek	 için	 de	
Muhasebeci,	Mali	Müşavir	olmak	gerekir…			

	 Eğitim,	 Dergi,	 Sempozyum,	 Forum,	 Zorunlu	
Eğitim,	 SM-SMMM	 Geçiş	 Eğitimleri,	 Bağımsız	
Denetim	 Eğitimleri,	 İnternet	 Site	 Bilgilendirmeleri	
gibi	 konular	 başta	 olmak	 üzere	 ÜNİVERSİTE	 gibi	
eğitim	 veren	 TÜRMOB	 ve	 Odaların	 çalışmalarının	
farkında	olmak	gerekir.	

	 Bunları	fark	etmek	için	mesleğe	emek	vermek,	
hakkı	ve	hakikati	bilmek;	Muhasebeci,	Mali	Müşavir	
olmak	gerekir.	

	 Mesleğimizin	sorunlarını,	bir	yıl	önce	“Vicdan	
Muhasebesi	 İstiyoruz”	 diye	 ifade	 ederken	 bu	 yıl	
ise	 İSMMMO	 tarafından	 Türkiye’ye	 hazırlanan	
“muhasebeyap”	sloganı	 ile	kamuoyuna	aktarmaya	
çalıştık.	 Sorunlarımızı	 bizden	 başka,	 evde	 bizi	
bekleyen	eş	ve	çocuklarımızdan	başka	kesimlerinde	
duyması	 çok	 önemli.	 Bu	 yıl	muhasebe	 haftasında	
hazırlanan	 “#muhasebeyap”	 vurugusu	 bu	
sorunların	 anlatılması	 bakımından	 çok	 önemli	 bir	
çalışma	olarak	muhasebe	tarihimizde	yerini	aldı.

	 Tüm	 ekonominin	 can	 damarlarını	 elinde	
tutan,	 tüm	 meslek	 mensuplarının,	 stajyerlerin	 ve	
muhasebe	 emekçilerinin	 sorunlarının	 çözüldüğü	
güzel	günler	diliyorum…

	 Gelecek	sayımızda	buluşmak	dileğiyle…

SMMM Bahadır BAŞ
Oda Sekreteri
 bahadirbas@hotmail.com

Editörden
41	Sayı…
“41 kere maşallah.”
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Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın 
iade edilemez. Yazıların ve yorumların sorumluluğu 
yazarına aittir. Bültendeki yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir.

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
BÜLTENİ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ
Doç. Dr. Volkan DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Nedim DİKMEN 
Yrd. Doç. Baki AKSU
Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
SMMM Mustafa ÇÖRTÜK
SMMM Haluk CİVANBAY
SMMM M.Ender SÖNMEZ
SMMM Turgay ALTUNIŞIK
SMMM Tuğrul ODABAŞ
SMMM Ercan KIR

3  AY SÜREYLE 
ÜCRETSİZ YAYINLANIR

Dizgi /Tasarım
Ciğdem Yaman

Baskı
Arman Ofset / Samsun

İdare Merkezi
Yeni Mah. Karadeniz Cad. 
No:2 Kat:1  Altınordu / ORDU
Tlf.: 0 452 234 68 76
Tlf.: 0 452 234 68 77
www.ordusmmmo.org.tr

OSMMMO
Adına İmtiyaz Sahibi
SMMM Ertuğrul YÜKSEL

Genel Yayın Yönetmeni
SMMM Bahadır BAŞ
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İÇİMİZDEN BİRİ

UZAKLARDA BİR 
ORDULU

Sait GÜRSOY  
Eğitim Danışmanı - Yazar 

SMMM 
Hamide Aydemir Demir
Oda Meclis Üyesi

SMMM Gökhan ŞAHİN
Mesleki Araş. Ve 
Mevzuat Kom. Bşk.

SMMM Sayit GÜLTEPE
Haksız Rekabet Kurulu Başkanı

SMMM hmet SAYAN
Oda Meclisi Üyesi 

SMMM Saynur Torunoğlu
Oda Meclis Üyesi

SMMM Gençağa Bayram 
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22  Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile 
Medical Park Ordu Hastanesi arasında sağlık protokolü 
imzalandı

23 Denizbank’dan 1-7 Mart Muhasebe Haftasi Nedeni İle Mali 
Müşavir Ve Stajyerlere Uygun Kredi İmkanı

23  Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Yöneticileri; Akparti 
Altınordu İlçe Başkanı Meslek Mensubu Smmm İbrahim 
Hekim’i Ziyaret Etti

24 Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Üyelerine “Mesleki 
Gelişmeler ve e-Birlik” Konuları İle İlgili Seminer 
Düzenledi

26  Fatsa Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Recep Varlık için 
Veda Yemeği Düzenlendi

27Mali Müşavir Olmaya Hak Kazananlar “Mali Müşavirlik 
Ruhsatlarını” Tören İle Aldılar

28  Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Mali 
Müşavirler Odasını Ziyaret Etti

29  Ak Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Mali Müşavir 
Hamide Aydemir Demir Odamızı Ziyaret Etti

30 Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bayan 
Futsal Takımı Ordu SMMM Odasını Ziyaret Etti

31  Ordu Mali Müşavir Odası Meslektaşları Ziyaret Etti

32 Ordu Mali Müşavirler Odasında Ocak Ayında 
“Bağımsız Denetim” Eğitimleri Gerçekleştirildi

34 Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu ile 
Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu 2015 Yılı 1. 
Toplantısı Yapıldı

35  Vergi Haftası Kutlandı

36 1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlandı

60 BİR DEFTERDAR  BİR ESER
 Bülent PAPUCCU/ Ordu Defterdar Yardımcısı

62 ‘’Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebesi’’ 
 Prof. Dr. Oktay Güvemli

67 Kentsel Dönüşüm
 Emrah Kaya/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

68 Kamu Maliyesi Türk Ekonomisinin Gerçek Sorunu 
mudur?

 Gürhan Uysal/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
 İşletme Bölümü, Samsun

70 Ticaret Unvanını Ve Yetki Belgesini (İmza Sirkülerini) 
Tescil Ettirme Yükümlülüğü*

 Soner ALTAŞ /Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Başmüfettişi

72 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Vergi İstisnaları
 Nihal ÖĞTEN/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

76 TESMER Yönetim Kurulu ve Staj Komisyonu, SMM 
Stajını Tamamlayan Adayları Yeterlilik Sınavı Öncesi 
“Sözlü Sınava” Tabi Tuttu

77 Baro Başkanı Ve Vergi Dairesi Müdüründen Stajyer 
Mali Müşavirlere Mesleki Konular İle İlgili 
Bilgilendirme

78 Stajyer Adayları İçin Ordu SMMM Odasında Bir İlk 
Gerçekleştirildi

80 Hukuk

82 Ulusal Basın
 İclal AYDIN / Kararında Yaşamak
 Can Dündar /  Göğe Bakalım

84  Sağlık/ Karpal Tünel Sendromu

85 Gıda / Bağırsakları rahatlatan 7 süper besin

86  Kültür / ORDU GAGA (GRAGO) GÖLÜ EFSANESİ

90  Bir Şair Bir Şiir / Musa İŞLEYEN

91 Bir kitap Bir Yazar / Mithat Baş
 Pir Sultan Abdal

92 Yaşama Dair

94 Sizden Gelenler

96 Mizah
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2015	Yılına,	önceki	yıllardan	ve	2014	yılından	kalan	mesleki	
bakiye	sorunlarla	girdik,		geldik	2015	yılının	3.	Ayı	olan	Mart	
ayına	tam	burada,		bir	durum	değerlendirmesi	yapmak	gerekir	
diye	düşünüyorum.		Türkiye	değişiyor,	e	–	fatura	döneminden	
sonra	 artık	 2015	 yılında	 da	 elektronik	 defterle	 tanışmaya	
başladık.	 Artık	 bütün	 kurum	 ve	 kuruluşların	 bir	 ağ	 içinde	
bir	birine	bağlı,	 	 her	şeyin	elektronik	ortamda	 toplandığı	bir	
Türkiye’yi	artık	yaşıyoruz.

Mesleki	 olarak	 2015	 yılının	 en	 önemli	 olayı,	 	 13	 Aralık	
2013	 tarihinde	 resmi	 gazetede	 yayınlanarak	 1	 Ocak	 2015	
tarihinde	 de	 yürürlüğe	 giren	 Haksız	 rekabetle	 mücadele	
yazılımı	 hakkında	 mecburi	 Meslek	 kararı	 olmuştur.	 	 Bu	
mecburi	 meslek	 kararı	 01.01.2015	 tarihinde	 meslektaşlar	
tarafından	kullanılmaya	başladı.		Bu	yazılım,	Haksız	rekabetle	
ortaya	 çıkan	 sorunları	 giderecek,	 haksız	 rekabete	 neden	
olan	 konuların	 önünü	 tıkayacak	 gibi	 duruyor.	 Tabii	 bunu	
uygulayacak	 olan	 meslektaşlarımız.	 Unutulmamalıdır	 ki,	 bir	
kanun	ne	kadar	mükemmel	olursa	olsun,	bunu	uygulayacak	
olan	insanlar,	eğer	her	çıkan	yasada	bir	açık	veya	bir	boşluk	
ararsan,	 mutlaka	 bulursun.	 Bu	 yazılımın	 başarılı	 olabilmesi	
için	suiistimale	uğratmadan	tam	ve	eksiksiz	uygulanmasıdır.	
Genel	 Olarak	 meslektaşlarımızın	 karşılaştığı	 haksız	 rekabet	
olayları,

•Borcu	 olan	 mükellefin,	 borcunu	 ödemeden	 başka	 meslek	
mensubuna	gitmesi

•Borcu	 olan	 müşteriye	 bir	 başka	 meslek	 mensubu,	 asgari	
ücretin	 veya	 aldığı	 ücretin	 altında	 ücret	 teklif	 ederek	 işini	
alması.

•Ücret	 tarifesine	 uyulmaması,	 Birlikte	 çalıştığı	 meslek	
mensubu	veya	stajyerin,	ayrıldıktan	sonra,	müşteriye	iş	teklif	
ederek	işini	alması	gibi	Haksız	rekabet	yaratılmasıdır.

İşte	bu	haksız	rekabet	yazılımı,		haksız	rekabet	yollarını	büyü	
ölçüde	tıkayacak,		yukarda	belirtilen	sorunları	çözerken,		diğer	
taraftan	meslek	mensuplarının	 itibarını	 yükselteceğine,	 ona	
artı	değer	katacağına	inanıyorum.	

1	–	7	Martı	artık	muhasebe	haftası	olarak	kutluyoruz.		Eskide	
sadece	 1	 Martı	 Muhasebe	 günü	 olarak	 kutlarken,	 	 3	 –	 4	
yıldır	mesleki	 sorunlarımızı	 anlatmak	 1	 güne	 sığmadığı	 için	

bunu	hafta	olarak	kutlamaya	başladık.		İlimizde	de	Ordu	Mali	
müşavirler	odası	olarak	1	–	7	Mart	muhasebe	haftasını	etkin	
bir	biçimde	kutladık.	İlin	mülkiye	amirini,	Büyük	şehir	Belediye	
başkanını	Altınordu	Belediye	başkanını,	Defterdarımızı	ve	Tüm	
paydaş	kurumları	ziyaretlerde	bulunduk,	Aynı	etkinliği	Fatsa	
ve	Ünye	ilçelerimizde	de	sürdürdük,			Bazı	okullarda	muhasebe	
yap	 konferansları	 yaptık.	 	 Atatürk	 Kültür	Merkezinde,	 	 koro	
dinletisi	 ve	plaket	 törenleri	 düzenledik.	 İstedik	 ki	muhasebe	
yapmak	 sadece	 tüccarların,	 şirketlerin,	 esnafların	 defter	 ve	
kayıt	tutmak	olmadığını,	muhasebe	herkese	lazım	olduğunu,		
herkesin	 bir	 muhasebe	 yapması	 gerektiğini,	 	Muhasebenin	
içinde	denetimin	olduğunu,	Finansal	raporlamanın	olduğunu,	
danışmanlık	 olduğunu,	 	 her	 şeyi	 kapsayan	 bir	 bilim	 dalı	
olduğunu	anlattık.		

Birde	 ortalıkta	 dolaşan	 bir	 tek	 tebliğ	 taslağı	 var.	 	 Bu	 tebliğ	
taslağında	 bizim	 sorunlarımızı	 çözecek	 hiç	 bir	 konuya	
rastlamak	mümkün	 değil	 ayrıca	 bu	 tebliğ	 taslağında	 gecen	
konuları	 kabul	 etmekte	 doğru	 değil,	 Sanki	Mali	müşavirlere	
bir	dayatma	var	gibi.		Daha	önceki	görüşmelerde	mutabakata	
varılan	hiçbir	konu	yok.		Neler	yok,

•Basit	usul	dışındaki	beyannamelerin	tamamı	mali	müşavirler	
tarafından	gönderilmesi	yok

•Tahsilatların	Bankadan	geçirilmesi	yok,	

•	Meslek	mensubunun	 vefatı	 veya	 kaza	 geçirmesi	 halinde	
mücbir	sebep	sayılması	yok.

•YMM’lerin	 tam	 tasdik	 sözleşmeleri	 yaptığı	 beyannameleri	
göndermesi	 dışında,	 başka	 beyanname	 gönderememe	
konusu	yok.

•4	nolu	aracılık	sözleşmesi	konusunun	yeniden	düzenlenmesi	
konusu	yok

Çıkarılacak	 olan	 tek	 tebliğde	 ne	 var	 hep	 içi	 boş	 şeyler	 var,	
mesela	 mükellefle	 yapılacak	 sözleşmelerin	 standardını	
belirlemek,	 	çok	sayıda	defter	 tutan	Muhasebecinin	 tuttuğu	
defterleri,	 	sayılarına	bakılarak	vergi	 incelemelerinde	öncelik	
onlara	 verileceği	 gibi	 Faso,	 fiso	 dediğimiz	 türden	 işler	 yer	
almış.	 Bizim	 bu	 tebliğ	 taslağında	 yer	 alan	 konuları	 kabul	
etmemiz	mümkün	görülmemektedir.					

2015 YILINA GİRERKEN

SMMM Ertuğrul YÜKSEL
Ordu SMMM Oda Başkanı
ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr 
ertugrulyuksel_52@hotmail.com
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“TÜRMOB yıllardır, mesleki çıkarlarından ziyade, 
ülke ve toplum çıkarlarını gözeterek taleplerini 
belirlemektedir. Taleplerimiz ve beklentilerimiz 

kamu maliyesinin ve ekonomimizin daha da 
güçlenmesi, işletmelerimizin gelişmesi, ülkemizin 

ve insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi 
içindir.”

TÜRMOB Genel Başkanı YMM Nail SANLI 

“Odalarımızın amacı mesleğimizi bir yere taşımak, 
toplumun bilinmeyen katmanlarına bunu anlatmak 

anlamında bu haftayı kutluyoruz. 1-7 Mart 
Muhasebe Haftasıydı, bunu Türkiye’deki bütün 

Odalar kutladı. Buradaki amacımız muhasebenin 
sadece Esnafın, Tüccarın, şirketlerin Muhasebe 
kayıtlarının tutmak olmadığını, Muhasebenin 

herkes lazım olduğunu, herkesin bir muhasebesi 
olduğunu anlattık anlatmaya çalıştık. Yoğun bir 

şekilde kutladık. Bütün derdimiz bu mesleğe 
hizmet etmek. Muhasebe mesleğinin çok önemli 
olduğunu halka, kamuoyuna anlatmak derdimiz. 
Büroların dışında her bireyin, her kuruluşun, her 

şirketin, her hakimin, her savcının bir muhasebesi 
olmasını gerektiğini Türkiye’nin muhasebesinin 

tutulmasını gerektiğini anlatmaya çalıştık.”

OSMMMO Başkanı Ertuğrul YÜKSEL

 “Bir muhasebeci olmak için verilen emek 
ve çabanın ne olduğunu bilmeyenler, bir 

muhasebecinin yaşadığı sorunları anlamayanlar; 
daha genel bir bakışla söylersek, yasal bir meslek 
odasının bütün meslek mensupları adına ürettiği 

çözüm yollarını siyasal yaklaşımlara kurban edenler, 
farkına varmadan vergi kaçırma ve haksız rekabete 

de destek olmaktadırlar.”

İSMMMO Başkanı Dr. Yahya ARIKAN   

 “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin 
yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de 

uluslararası standartlara uygun olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir.”

ESMMMO Başkanı S.İlker ÖZOKÇU

Tüm Paydaşlarımızı 
MUHASEBEYAP’maya davet ediyoruz…

 - Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne 
alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

- Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi 
partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında 
en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı 

her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. 
Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.

- Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB’un görüş 
ve önerilerini dikkate almalıdırlar.

- Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin 
düzenlemede TÜRMOB’un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.

- Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, 
meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert 

davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri 
çok net belirlenmelidir.

- YMM’lerin tasdikten, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo 
imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

- Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler 
dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.

- Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça 
artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu 

merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

- Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

- Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından 
vazgeçilmelidir.

- 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.

- e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

- 1 ve 2 No’lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

- Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla 
hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB’in yapacağı 

ortak çalışma ile “Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi” hazırlanmalıdır.

- Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.

- 1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz 
ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde 

verilecek bildirimbeyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.

- Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, 
gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan 

yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

- Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu 
bulundurulmalıdır.

- Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi 
Başkanlığınca alınmalıdır.

- Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi 
taleplerimiz kabul edilmelidir.

- Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna 
edilmelidir.

- Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18’den %8’e indirilmelidir.

- Mesleki faaliyette KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

- Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.

- Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

- Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.

- Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. 

Hazırlayan: SMMM Çağla ÇOLUK
Basın Yayın Komisyonu Sekreteri

muhasebe özlü sözler
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- Sait GÜRSOY kimdir?
	 Sait	 Gürsoy	 1954	 doğumlu	 ilk	 ve	
orta	 öğretimini	 Galatasaray	 Lisesin’de,	
yüksek	öğretimini	ise	Galatasaray	Yaban-
cı	Diller	yüksek	okulunda	tamamlamış	bi-
risidir.	27	yıldır	Sabah	gazetesinin	eğitim	
yazarlığını	yapıyor.	Ayrıca	12	yıldır	ulusal	
televizyonlarda	 şuanda	 360	 TV	 Başarı-
ya	Doğru	diye	bir	program	yapıyor.	Eği-
timle	hemen	hemen	hayatını	geçirmiş	bir	
insan.	Ancak	bununla	birlikte	ÖSYM	(Öğ-
renci	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi)’nin	
bugüne	kadar	yaptığı	tüm	puanla	ve	ter-
cih	yanlışlarını	bulan	ve	konusunda	Türki-
ye	ilk	3	arasında	yer	alan	ve	bununla	bir-
likte	 kısacası	 eğitim	 canlısı	 dikkat	 çeken	
bir	kişidir.
- Çok teşekkür ederiz. Sait Bey Ordu’da 
akrabalarınız var mı? Orduyla bağınız sü-
rüyor mu?
	 Orduyla	tabii	ki	bağım	sürüyor.	Şu-
anda	 babam	 Ordu’da.	 Kendisi	 gazete-
ci	ayrıca	tiyatrocu	ve	sporcu	Uğur	GÜR-
SOY.	 Bununla	 birlikte	 2	 halam	 ve	 erkek	
kardeşimde	 buradalar.	 Kısaca	 akrabala-
rım	buradalar.	Gürsoy	ailesiyle	daima	ile-
tişim	içerisindeyim.	Zaten	ben	ilkokuldan	
itibaren	 yatılı	 okulda	 okumamdan	 dola-
yı	Ordu’dan	uzak	kaldım	ama	şu	yaşımda	
dahi	en	az	yılda	10-15	gün	ailemle	birlikte	
gelip	Ordu’da	bulunuyorum.	Çünkü	Ordu	
benim	için	ayrı	bir	noktadır.
- Bizde Sait GÜRSOY’u tanıyoruz biliyoruz 
Türkiye tanıyor. Başarıya Doğru prog-
ramlarınız var. Sait GÜRSOY nasıl başa-
rıya doğru ilerledi?
	 Öncelikle	 korkmadan	 savaşma-
nız	 lazım.	Siz	zirveye	çıkabilirsiniz	mese-
le	 zirvede	kalabilmektir.	 Kendinizi	 yenile-
yebilmenizdir.	Ben	şuanda	60	yaşındayım	
ama	her	3	yılda	bir	kendime	gerek	diksi-
yon	kurslarıyla,	gerek	spikerlik	kurslarıy-
la	yada	koşluk	kurslarıyla	yenilemeye	ça-
lışıyorum.	 Günün	 şartlarına	 uyabiliyor-
sanız,	 günün	 teknolojisini	 kullanma	 şan-
sına	 sahipseniz,	 kısacası	 konumuza	 dört	
dörtlük	biliyorsanız	zirvede	kalabilirsiniz.	
Ama	ülke	çok	enterasandır	eğer	siz	başa-
rıya	giderken	sizin	arkanızdan	bazı	kişiler	

sizi	 aşağı	 çekebilirler	 aşağı	 düşmemeniz	
için	 yukarıda	 bazı	 donanımlarınızla	 bağlı	
kalmanız	lazım	yani	donanımlı	olduğunuz	
müddetçe	zirvede	kalabilirsiniz.
- Milli Eğitim sistemi ülkede en fazla de-
ğişikliğe uğrayan bir yapıdır. İşin içinde 
olan biri olarak neler söylemek istersi-
niz? Bu arayışlar bitecek mi?
	 Milli	 Eğitim’de	 arayış	 bitmez.	 Çün-

kü	 her	 kuşağın	 bir	 önceki	 kuşağa	 göre	
çok	daha	iyi	eğitim	öğretim	alması	gere-
ken	 bir	 sistemin	 içerisindedir.	 	 Tabii	 Mil-
li	 Eğitimdeki	 arayışlar	 devam	 edecektir.	
Ancak	yapılan	değişiklikler	çok	sık	olma-
makla,	 oturtturularak	 yapılması	 lazım.	
Ama	 özellikle	 benim	 düşündüğüm	 olay	
zorunlu	eğitimin	 12	değil	en	az	 13	yıl	ol-
ması	lazımdır.	Yani	okul	öncesiyle	birlikte	

Sait GÜRSOY  
Eğitim Danışmanı - Yazar

uzaklarda bir ordulu

SMMM Bahadır BAŞ

r ö p o r t a j
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olması	 lazım.	Çünkü	bir	 ülkede	okul	ön-
cesi	zorunluluğu	varsa	o	ülkede	yetişen-
ler	çok	daha	artı	kalitede	yetişirler	ve	ül-
keye	daha	az	masrafa	sahip	olurlar.	Bu-
nunla	birlikte	eğitim	sistemimizi	gerek	or-
taokuldan	liseye	geçişte,	gerekse	liseden	
üniversiteye	geçişte	test	sistemine	dayalı	
değil	okul	odaklı	bilgiye	dayalı	öğrencinin	
okul	 yaşamı,	 ders	 notları,	 spor	 yaşamı,	
sosyal	sorumluluk	yaşamları	göz	önüne	
alarak	yapılan	bir	sisteme	geçersek	zan-
nedersem	çok	daha	iyi	bir	dünyayla	karşı	
karşıya	kalacağız.	
- İlimiz en çok göçler veren iller arasında 
yer almasını neye bağlıyorsunuz?
	 	O	çok	doğaldır.	Olayın	ekonomik	ta-
rafına	baktığınızda	Karadenizin	bütün	şe-
hirlerinde	 dışarı	 göç	 söz	 konusudur.	 Bu-
nun	sebebi	de	burada	denizle	kara	birbiri-
ne	çok	yakındır.	Ekonomik	açılım	son	de-
recede	dardır.	Tabii	ki	 insanlar	ekonomik	
açılımı	 geniş	 olan	 ailesine	 ve	 kendisine	
daha	 artı	 getirecek	 yerlere	 gitmektedir.	
Ben	 1970-1980-2000	 yıllardan	 bahse-
deyim.	İstanbulla	birebir	olan	bir	şehirdi.	
Birçok	 büyük	 şehirde	 olmayan	 sinema-
sı,	pastahanesi	,	tiyatrosu	ve	birçok	sos-
yal	yaşamı	 söz	 konusuydu.	Tabiiki	 bura-
da	Türkiye’nin	tablosu	kendini	gösteriyor.	
Yani	bu	göç	her	yerde	yapılıyor.	Ama	Ka-
radenizin	kendine	özgü	birşeysi	var	bunu	

bütün	Türkiye’nin	 insanının	bilmesi	gere-
kir.	Yanlızca	olumsuzluklar	ve	eksiklikler	
belli	yörelerde	değil.	Karadeniz	tam	anla-
mıyla	 eksiklikler	 içerisindedir.	 Çünkü	 de-
nizin	kıyısı	bir	yamaçtır.	O	yüzden	yaşam	
şartları	ham	manen	hem	de	madden	bu-
rada	çok	zordur.
- Ordu ilinde teleferik projesi hayata geç-
ti, havaalanı Martta çıkacak gibi, çevre 
yolu düzenlemesi bitmek üzere, dere yo-
luyla İç Anadolu’ya bağlanmak gibi bir 
projeler var. Ordu’nun gelecek vizyonun-
da bunlar değişiklik veya bir farklılık ya-
ratır mı?
	 Tabii	 ilk	 önce	 ben	Orduluları	 bura-
dan	 kutluyorum.	 Karadeniz’in	 bütün	 şe-
hirlerinde	il	yada	ilçelerinde	sahil	yolu	kı-
yıları	 yok	 ederken	Orduluların	 bunu	yok	
ettirmemeleri	 artı	 bir	 puan	 olarak	 geri	
dönecektir.	 Ayrıca	 ana	 yoldan	 kamyon,	
tır	 ve	 otobüslerin	 geçmesi	 buranın	 dü-
zenini	 bozamayacak.	 Teleferik	 son	 de-
rece	 önemli	 bir	 aktivitedir.	 Bunu	 da	 za-
manla	 hem	 yerli	 hem	 yabancı	 turistler-
le	görüyoruz.	Tiyatro	olsun	sanat	açısın-
dan		buda	devam	ediyor.	Yaşam	şartları-
na	baktığımızda	önemli	bir	hava	alanı	ge-
liyor.	Son	derece	önemli	bir	hava	alanıdır.	
Dünyanın	 3.	 Hava	 alanıdır.	 Özellikle	 açıl-
dığında	ulusal	bir	hizmet	verecektir.	Ben	
özellikle	Spor	bakanlığına	seslenmek	isti-

yorum.	Ordu	bir	spor	kentidir.	Futbol	ta-
kımı	 çok	 önemlidir.	 Diğer	 şehirleri	 yapıl-
dığı	buraya	da	güzel	bir	stat	yapılmalıdır.	
Üniversite	hem	kültür	hem	de	ekonomik	
bir	puan	getirmiştir.	Ordu’nun	ilerdeki	ge-
leceği	son	derece	olumlu	gözüküyor.
- Son olarak Ordusporla ilgili GÜRSOY ai-
lesinin Ordusporla ilşikili ne söylemek is-
tersiniz?
	 Ben	 Gürsoylarla	 ilgili	 bir	 şey	 söy-
leme	hakkına	sahip	değilim	çok	geniş	bir	
aile	ama	ben	Ordusporun	durumuna	bak-
tığımda	üzülüyorum.	Ordusporun	zama-
nında	 2.	 Ligden	 1.Lige	 geldiğini,	 İstanbul	
İnönü	 stadının	 tıklım	 tıklım	 dolduruldu-
ğunu,	3	büyüklüklere	kafa	tuttuğunu	bu-
nunla	birlikte	son	dönemlerde	çok	iyi	ol-
duğunu	biliyorum.	Ama	 idari	açıdan	bazı	
eksikliklerden	dolayı	şuan	ki	durumu	son	
derece	negatiftir.	Ancak	Ordulu	iş	adam-
ları,	Ordunun	halkı,	Ordulu	gençler	el	ele	
verirse	Orduspor	belki	eski	haline	döner.	
Ama	eğer	verilmezse	çok	daha	vahim	du-
rumda	olabilir.
- Musahabeci Mali Müşavirlik mesleğiy-
le hiç uzaktan yakından ilginiz oldu mu? 
Dergimizle adına bir şey söyleyebilir mi-
siniz?
	 Derginiz	 ciddi	 ilkeli	 bir	dergi.	600e	
yakın	bir	sayıyla	Türkiye’nin	her	tarafına	
yayılıyor.	Ama	meslek	derseniz	ben	para-
sal	olayı	hiç	anlamam.	
- Dostlarınız arkadaşlarınız var mı muha-
sebe mesleğiyle ilgilenen?
	 Var.	Onlarda	bize	yol	yordam	gös-
teriyorlar	zaten.
- Zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz. 
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Sorumlulukları 
çok ama 
yetkiden yoksun 
bir meslek.

-Sizi Tanıyabilir miyiz? 

	 1968	 Ordu	 doğumluyum.	 İlk	 ve	
Orta	Okulu	Akpınar	Köyünde	okudum.	
Ordu	Ticaret	Lisesin	den	1985-86	dö-
neminde	mezun	olarak	01.07.1986	ta-
rihinde	 Oda	 üyelerimizden	 Rahmet-
li	Kadir	YÜKSEL’in	yanında	muhasebe	
elemanı	 olarak	 çalışmaya	 başladım.	
1993	Yılında	Askerlik	görevimi	yaptık-
tan	 sonra	 staja	 başlayarak	 2000	Yı-
lında	belgemi	alıp	Ulubey	İlçesinde	Bü-
romu	kurdum.	2002	yılından	 itibaren	
Ordu’da	 Mesleğimi	 icra	 etmekteyim.	
Evli	ve	2	iki	kız	babasıyım.	

-Mesleği Seçmenizde Neler Etkili 
Oldu? 

	 Ticaret	 lisesine	 başlamamda	
bana	 en	 büyük	 destek	 rahmetli	 an-
nemden	gelmiştir.	Babamın	genç	yaş-
ta	rahatsızlanması	ve	aileye	ekonomik	
açından	 yardımcı	 olabilmem	 için	mu-
hasebe	mesleğini	 seçtim	 ve	 yaklaşık	
29	 seneden	 beri	 halen	 severek	 yap-
maktayım.

-Geçmişte Elle Kayıt Yapılırken, Bu 
Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefonları 
ile Muhasebe Kayıtları Yapılıyor. Mu-
hasebe Mesleğinde Yaşanan Gelişme-
leri Nasıl Buluyorsunuz? 

	 Ben	1986	yılında	mesleğe	başla-
yan	birisi	olarak	elle	kayıtların	yapıldı-
ğı,	mizanların	düzenlendiği	dönemler-
de	 işlerimizi	 daha	 erken	 bitirip	 kendi-

mize	ve	ailemize	daha	fazla	zaman	ayı-
rıyorduk.	 Bilgisayarlı	 sistemlere	 geç-
tikten	 sonra	 işlerimiz	 azalacağını	 hep	
birlikte	düşünürken	Elektronik	ortam-
da	bizlere	yüklenen	angaryalar	yüzün-
den	kendimize	ve	ailemize	zaman	ayı-
ramaz	olduk.	Şunu	da	kabul	etmeliyiz	
ki	meslekte	belli	bir	standardı	yakala-
dık.	

-Mesleğimizin Sorunları İle İlgili Bir 
Tespit Yaparsanız, Hangi sorunlara 
Öncelik verirsiniz? Bunların Çözümü 
Konusunda Görüşleriniz Nelerdir? 

	 Meslek	 mensuplarının	 sorunla-
rı,	 tahsilât	 sorunu,	 yasal	 düzenleme-
lerin	eksikliğinden	kaynaklanan	sorun-
lar,	Vergi	Daireleri,	SSK,	BAG-KUR	vb.	
kamu	 kurumları	 ile	 ilişkilerden	 kay-
naklanan	sorunlar,	haksız	rekabet,	as-
gari	 tarife	 ile	 ilgili	 sorunlar,	 meslek	
mensuplarının	kariyer	sorunu	ve	kayıt	
dışı	 ekonominin	 meslek	 mensupları-
na	etkilerinden	kaynaklanan	sorunlar	
seklinde	sıralanabilir.

	 Tahsilât	 sorunu	 tüm	 meslek	
mensuplarının	yaşamış	olduğu	sıkıntı-
ların	başında	gelmektedir.	Bu	konuda	
yapılan	tüm	çalışmalar	bence	başarı-
sız	olmuştur.	Benim	düşüncem	kendi-
mizi	 pazarla	 yamamızdan	 kaynaklan-
maktadır.	İnşallah	bu	sorunu	da	Haksız	
Rekabet	 ile	Mücadele	yazılımı	 ile	aşa-
cağız.

SMMM Sayit GÜLTEPE
Haksız Rekabet Kurulu Başkanı

i ç i m i z d e n  b i r i

Mustafa ERGİN
Basın Yayın Komisyonu Üyesi
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-Sizce Haksız Rekabet’in Sebepleri 
Nelerdir? Haksız Rekabet İle Müca-
dele Yazılımı sizce Haksız Rekabeti 
önler mi? 01.01.2015 ile başlayan bu 
yeni süreci değerlendirir misiniz*? 

Haksız rekabetin başlıca unsurları 

	 1-	 Ekonomik	Rekabet;	Rekabet	
ekonomik	yaşamda	müşteri	çekmek	
için	yapılan	yarışmadır.	Ekonomik	re-
kabetin	ilk	şartı	bir	ekonomik	etkinli-
ğin	söz	konusu	olmasıdır.	

	 2-	Aldatıcı	 Hareket	 ve	 Dürüst-
lük	 Kurallarına	 Aykırı	 Davranış;	 Ka-
nun	koyucu	tarafından	ekonomik	re-
kabet	 uygun	 görülmekte	 ve	 korun-
maktadır.	Ekonomik	rekabette	birey-
ler,	elbette	rakipleri	 ile	yarışacaklar,	
onları	yenmeye,	geçmeye	çalışacak-
lardır.	Ancak	bu	yarışta	kullanılacak	
araçlar,	 meşru	 olmalıdır.	 Rakibi	 kö-
tülemek,	 müşteri	 çevresini	 aldatı-
cı	davranışlarla	kandırmak	ve	başka	
suretle	dürüstlük	ilkesine	aykırı	dav-
ranmak	kabul	edilemez.

	 Mesleğimiz	için	hazırlanan	Hak-
sız	 Rekabet	 İle	Mücadele	 Yazılımının	
müşteri	 çalma	 ve	 ücret	 eksikliği	 ile	
müşteri	 kayıplarını	 azaltacağını	 dü-
şünmekteyim.	 	Ama	yinede	Dürüst-
lük	 İlkesi	 çerçevesi	 içinde	yapılmalı-
dır	diye	düşünmekteyim.

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Ver-
gi İncelemelerindeki Müteselsil So-

rumluluk Konusunda Hazırlanan Yö-
nerge Taslağı Hakkındaki Görüşleri-
niz Nelerdir?

	 Maliye	 bakanlığının	 hazırlamış	
olduğu	 taslağın	mesleğimiz	 tarafın-
dan	kabul	edilmesi	mümkün	değildir.	
Bizlere	sorumluluk	yükleyeceklerine	
yetki	vermeleri	gereklidir.	

-Bağımsız Denetim Konusunda TÜR-
MOB ve Odaların tutumu hakkında 
neler söylemek istersiniz?

	 TÜRMOB’un	ve	Odaların	görev	
ve	yetkileri	biz	üyelerini	savunmaktır.	
Ve	 bu	 konuda	 yetkinin	 TÜRMOB’un	
devir	 edilmesini,	 eğitimlerin	 tama-
mının	 odalar	 tarafından	 yapılması-
nın	doğru	olacağını	düşünmekteyim.	
TÜRMOB’un	kanun	koyucu	ile	müca-
delelerini	takdir	etmekteyim.	

-Mesleğiniz Dışında Hobileriniz Ne-
lerdir? Zamanınızı Muhasebe Dışın-

da Nasıl Geçiriyorsunuz?

	 Meslek	dışında	belirli	 bir	 uğra-
şım	yoktur.	Zamanımın	çoğunluğunu	
işyerimde	geçirmekteyim.	Vakit	bul-
dukça	 ailemle	 birlikte	 seyahat	 ede-
rek	tarihi	yerleri	gezmeyi	seviyorum.

-Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylemek İstersiniz?

	 Bizim	 Ordu	 odamız	 parmakla	
gösterilecek	bir	odadır.	Birlik	 ve	be-
raberliğin,	saygı	ve	sevginin,	yardım-
laşmanın	bol	olduğunu	düşünmekte-
yim.	 Sayın	 başkanımıza	 ve	 yönetim	
kuruluna	göstermiş	oldukları	hassa-
siyetten	dolayı	teşekkür	ediyorum.

-Mesleğe Yeni Başlayan Genç Mes-
lektaşlarımıza veya Başlayacak 
Olan Stajyerlerimiz Neler Söylemek 
İstersiniz? 

	 Önce	mesleğini	sevmesini,	ken-
dine	güvenmesi	ve	bilgi	paylaşımla-
rına	katılmalarını	 istiyorum.	Kendine	
güvenme	derken	ben	muhasebeci	ol-
dum	her	şeyi	ben	bilirim	değil	kendini	
yetiştiren	kendine	saygısı	olan	mes-
lek	mensubu	görmek	isterim.	

-Son Olarak Odamız Yayın Organı 
‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Edebiliyor 
Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz?

	 Odamızın	 uzun	 yıllardır	 çıkar-
makta	 olduğu	 ve	 bizim	 olan	 Bülten	
Dergisini	takip	etmekteyim.	Yayın	ku-
rulunda	bulunan	Üstatların	bilgi	 içe-
ren	yazılarının	bizler	 için	yol	göster-
diğini	 ve	 ışık	 tuttuğunu	 düşünmek-
teyim.	 Dergimizin	 hazırlanmasında	
emeği	 geçen	 başta	 Oda	 Sekreteri-
miz	Bahadır	Baş’a	ve	ekibine	göster-
miş	oldukları	emekten	dolayı	teşek-
kür	ederim.	

TÜRMOB’u 
Meslek 
Mensupları için 
mücadelelerini 
takdir 
etmekteyim.

Ordu Odamız 
parmakla 
gösterilecek bir 
odadır.
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- Sizi Tanıyabilir miyiz? 

	 Ordu	Ünye’de	 doğdum.	 İlkokul	
ortaokul	 ve	 liseyi	Ünye’de	okudum.		
Anadolu	 Üniversitesi	 İşletme	 Bölü-
mü	Mezunuyum.	Halk	Eğitim	Merke-
zi	 ve	Ünye	Meçhul	Asker	 ilköğretim	
okulunda	vekil	öğretmen	olarak	gö-
rev	 yaptım.	 Bilgisayarlı	 muhasebe	
kursları	 verdim.	 Artık	 ruhsat	 alma	
vakti	 gelmişti	 staj	 başlatma	 sınavı-
na	girdim.	SMMM	olma	yolundaki	ilk	
adım	olan	staj	başlatma	sınavını	ka-
zandım	 çok	 heyecanlı	 günlerdi.	 Sta-
jımı	 Saygın	 Torunoğlu’nun	 muhase-
be	ofisinde	başladım	ve	6	yıl	çalıştım	
2009	yılında	SMMM	ruhsatımı	aldım.	
2009	yılının	Mart	ayında	kendi	ofisi-
mi	açtım.	Zaman	hızlı	akıp	gidiyor….		
mesleğimi	 çok	 seviyorum	 üretme-
yi	 seviyorum	 insanların	 sorunlarını	
çözmeyi	seviyorum	bizlerde	hızlı	akıp	

giden	zamanda	çalışmaya	devam	di-
yoruz	….

- Mesleği Seçmenizde Neler Etkili 
Oldu? Örnek aldığınız kimseler var 
mı?

	 Benim	 babamda	 Maliye	 men-
subuydu.	 Çocukluğum	 Vergi	 Daire-
sinde	geçti	bana	uzak	bir	meslek	de-
ğildi.	 Sanırım	mesleğimi	 seçmemde	
çok	etkili	oldu	ki,	SMMM	olmak	ken-
di	kararımdı.	Çok	doğru	karar	vermi-
şim	 ben	 buna	 gönülden	 inanıyorum	
üretmeyi	seviyorum.	Müşterinin	gö-
zünde	Mali	Müşavir	demek	her	konu-
da	bilgisi	olmak	zorunda	görülen	ve	
onun	çözemeyeceği	iş	olmaz	gibi	ba-
kılan	 kişilerdir	 yaşadıklarımdan	 an-
ladığım	biz	insan	kazandık	güven	ka-
zandık	 dostluk	 kazandık.	 Örnek	 al-
dığım	kişiler	 tabiki	 var.	Bu	meslekte	
yıllarını	 geçirmiş	 tüm	meslek	 men-
suplarının	tecrübelerinden	faydalan-
mak	 gerektiğini	 düşünürüm.	 	 	 Ayrı-
ca,	 meslektaşlarımla	 bilgi	 alış	 veri-
şi	 yapmak	 beni	mutlu	 eder	mevzu-
at	 sürekli	 değişiyor	 akşamdan	 sa-
baha	mutlaka	bir	yenilik	olmuş	olu-
yor.	Mali	Müşavir	ise	bütün	yenilikle-
rin	takipçisi	anında	çözüm	odağı	ben	
şunu	diyorum	bazen	Mali	Müşavir	ol-
mak	hakikaten	ayrıcalıklı	bir	iş	her	in-
san	yapamaz	 	hem	konuşma	yetisi-
ne	sahip	olmak	hem	bilgi	donanımına	
sahip	olmak	gerekiyor.

- Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu 
Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefonla-

rı ile Muhasebe Kayıtları Yapılıyor. 
Muhasebe Mesleğinde Yaşanan Ge-
lişmeleri Nasıl Buluyorsunuz? Bu 
Teknolojik Gelişme İşleri Azalttı Mı? 
Arttırdı mı Ne Dersiniz?

	 Muhasebe	 bir	 deniz	 ucu	 buca-
ğı	yok	her	gün	uyandığımızda	bir	ye-
nilikle	karşı	karşıya	kalıyoruz	ve	biz-
ler	 bunu	 anında	 çözme	 yetisine	 sa-
hip	durumundayız.	Bizi	çok	donanım-
lı	 görüyor	 devletimiz	 her	 kurumun	
yaptığı	yenilik	Mali	Müşavir	 ’den	ge-
çiyor.	 İşler	 azalır	 mı	 sürekli	 artıyor	
teknoloji	gelişti	tabi	kamu	kurumları-
nın	eksik	bilgilerini	bizler	tamamlıyo-
ruz	 niye	 hep	 biz	 tamamlıyoruz	 diye	
sormak	 geliyor	 insanın	 içinden	 ama	
birde	 ters	 den	 bakıyorum	 diyorum	
ki	hani	derler	ya	nasıl	bakarsan	öyle	
görürsün	bende	güzel	bakıyorum	di-
yorum	ki	cevaben	güven	duyulan	ca-
miayız	ne	mutlu	bize..

- Bağımsız Denetim Konusunda TÜR-
MOB ve Odaların tutumu hakkında 
neler söylemek istersiniz?

	 Bağımsız	 denetim	 süreci	 ülke-
mizde	halen	netleşmemiş	bir	süreç-
tir.	 Odalarımız	 ve	 TURMOB	 bu	 sü-
rece	 elinden	 geldiğince	 müdahil	 ol-
maya	 çalışsa	 da,	 şu	 anki	 yönetim,	
TÜRMOB’u	 dikkatli	 dinlememekte-
dir.	Özellikle	Bağımsız	denetçi	lisans-
lama	 sürecinde,	 TURMOB	 un	 çaba-
larına	 rağmen,	 bildiğini	 okumak	 ta-
bir	edeceğimiz	bir	davranış	sergilen-
mektedir.	Denetime	tabi	olacak	def-

r ö p o r t a j

Muhasebe bir deniz 
ucu bucağı yok her 
gün uyandığımızda bir 
yenilikle karşı karşıya 
kalıyoruz ve bizler 
bunu anında çözme 
yetisine sahip 
durumundayız

SMMM Saynur TORUNOĞLU
Oda Meclis Üyesi

i ç i m i z d e n  b i r i

Kenan AKAR
Basın Yayın Komisyonu Üyesi
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terleri	şu	anki	meslektaşlarımızın	ya-
zacağı	 ve	 raporlayacağını	 TURMOB	
bilmekte	ve	lisanslama	sürecinde	de	
meslektaşlarımızın	sınav	vs.	gibi	ko-
nulara	ihtiyacı	olmadığını	düşünmek-
tedir.	 En	 azından	 düşüncem	 budur.	
Çünkü	 bizler	 mutfaktayız.	 Mutfakta	
güzel	pişmeyen	yemeği	garsonluğu-
nuz	ne	kadar	iyi	olursa	olsun,	beğen-
diremezsiniz.	TÜRMOB’un	bu	süreçte	
bu	zamana	kadar	olan	çabalarını	bir	
meslektaş	olarak	takdir	 ile	destekli-
yorum.		

- Mesleğiniz Dışında Hobileriniz Ne-
lerdir? Zamanınızı Muhasebe Dışın-
da Nasıl Geçiriyorsunuz?

	 Bende	enerji	fazlası	var	bu	ço-
cukluğumdan	 beri	 böyle	 ben	 boş	
oturmayı	 sevmem	 tv	 izlerken	 bile	
sürekli	TV	bakmam	elimde	mutlaka	
bir	şey	vardır	el	sanatlarına	merak-
lıyım.	Kıyafet	dikmek	çok	hoşuma	gi-
der	nakış,	mefruşat,	süsleme,	,yağlı	
boya	tablo	ilgi	alanlarımdandır.	Ama	
maalesef	çok	iş	var	ofis	den	çıkama-
dım.	Bu	sene	sadece	rakamlarla	uğ-
raştım.	 Arkadaşlarımla	 vakit	 geçir-
meyi	 de	 çok	 severim	kahve	bahane	
sohbet	şahane	

- Sizi hep güler yüzlü ve neşeli görü-

yoruz. Nelere Kızarsınız? Neler Sizi 
Sevindirir?

	 Öncelikle	 bu	 sorunuz	 için	 çok	
teşekkür	ederim	o	sizin	güzel	düşün-
ceniz.	 Güler	 yüz	 insanın	 dostça	 du-
ruşu	sevginin	dışa	vuruşudur.	Ne	 il-

tifat	 gerek	 ne	 hoş	 bir	 kelam	 küçük	
bir	tebessüm	en	güzel	selam	demiş-
ler.	 Ben	 yüksek	 sesle	 bağırarak	 ko-
nuşulmasından	hiç	hoşlanmam	anın-
da	kızarım	üzülürüm	ağlarım	aklım-
dan	atmam	zaman	alır	bağırıp	çağır-
maya	kalp	kırmaya	gerek	yok	ki	olan	
olmuş	kızmak	yerine	nasıl	ben	bu	işi	
düzeltebilirim	hesabı	yapmalıyız	diye	
düşünüyorum.	Ben	bir	tebessümden	
bile	mutlu	olurum	insana	yakışan	en	
değerli		‘	süs	tanrı	armağanı	kula	gü-
ler	yüz’			hepimiz	insanız	az	yanlış	bol	
doğrulu	yaşam	hepimiz	için	olsun.

- Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylemek İstersiniz?

	 Ordu	 SMMM	 Odası	 her	 daim	
çok	 aktif	 bir	 oda.	 Çalışmaları	 ülke-
mizde	ses	getiren,	öncü	odalarımız-
dandır.	Başta	Oda	Başkanımız	Ertuğ-
rul	YÜKSEL	ve	Oda	Sekreterimiz	Ba-
hadır	Baş	müthiş	bir	performans	ve	
enerji	sergilemekte.	Yetişmekte	olan	
meslektaşlarımız	 ve	 günümüz	 şart-
larına	uyum	sürecinde	yaptıkları	öz-
verili	 çalışmalarından	dolayı	çok	 te-
şekkür	ederim.

- Mesleğe Yeni Başlayan Genç Mes-
lektaşlarımıza veya Başlayacak 
olan stajyerlerimiz neler söylemek 
istersiniz.

	 Mesleğe	başlayacak	olan	mes-
lek	adaylarımız	çok	zorlu	ama	bir	o	
kadar	 da	 kutsal	 bir	 göreve	 talip	 ol-
muşlardır.	 Günümüz	 mesleği	 artık	
dünkü	meslek	değildir.	Her	anlamda	
kendini	yetiştirmiş	kâtiplikten	çıkmış,	
Dünya	ekonomisi	ve	siyaseti	ile	bire-
bir	 ilişkili	 bir	 meslektir.	 Bu	 bağlam-
da,	meslek	adaylarımızın	meslekleri-
ni	icra	edebilmek	için,	güncel	mevzu-
at	yanında	diğer	ekonomik	ve	sosyal	
gelişmeleri	de	takip	etmelerini	tavsi-
ye	ediyorum.			

- Son olarak Odamız yayın organı 
Bülten Dergimiz Takip edebiliyormu-
sunuz ? Nasıl Buluyorsunuz?

	 Odamızın	 yayınlamış	 olduğu	
dergi	bizlerden	ve	güncel	konulardan	
bizlere	 ışık	tutuyor	emeği	geçenlere	
teşekkür	ediyorum.

Ordu SMMM Odası her 
daim çok aktif bir oda. 
Çalışmaları ülkemizde ses 
getiren, öncü 
odalarımızdandır. Başta 
Oda Başkanımız Ertuğrul 
YÜKSEL ve Oda 
Sekreterimiz Bahadır Baş 
müthiş bir performans ve 
enerji sergilemekte. 
Yetişmekte olan 
meslektaşlarımız ve 
günümüz şartlarına uyum 
sürecinde yaptıkları özverili 
çalışmalarından dolayı çok 
teşekkür ederim.
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- Sizi Tanıyabilir miyiz? 

	 1976	 yılında	 Fatsa	 da	 doğdum.	
İlk,	orta	ve	Lise	öğrenimimi	Fatsa	da	
tamamladım.	 Selçuk	 Üniversitesi	 İk-
tisadi	Ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	İşlet-
me	Bölümünü	bitirdim.	Aynı	üniversi-
tede	 Siyaset	 Bilimi	 ve	 Kamu	 Yöneti-
mi	yüksek	lisans	eğitimimi	tamamla-
dım.	Serbest	muhasebeci	mali	müşa-
vir	olarak	memleketimde	hizmet	ver-
mekteyim.	AK	PARTİ	Ordu	Milletveki-
li	Aday	Adayıyım.	Evli	ve	üç	çocuk	an-
nesiyim.

- Mesleği Seçmenizde Neler Etkili 
Oldu? 

	 Uzun	yıllar	ticaretle	uğraşan	bir	
aileden	gelmem	ve	üniversiteden	me-
zun	olduğum	dönemde	aile	şirketimi-
zin	mali	 danışmanlık	 alanında	 doğan	
ihtiyaçları	 mesleğe	 yönelimimde	 en	
büyük	etken	olmuştur.	Biz	aile	bağla-

rına	önem	veren	bir	aileyiz.	En	büyük	
servetimiz	aile	bağlarımız.	6	kardeşiz	
ve	aramızdaki	bağları	her	zaman	sıkı	
tutmaya	çalışıyoruz.	Bu	güzel	aile	iliş-
kilerimizi	çocuklarımıza	ve	3.	kuşağa	
da	 aktarmaya	 çalışıyoruz.	 Çocuklu-
ğumda	hayallerimi	süsleyen	belirli	bir	
meslek	 yoktu	 ama	 ortaokul	 yılların-
da	moda-tasarıma	 ilgim	vardı.	Ama-
törce	çizimler	yapıyordum,	tabiî	ki	kü-
çük	şehirde	yaşıyor	olmamızın	da	bu	
alanda	 profesyonelce	 bir	 çalışmaya	
yönelime	 olanak	 tanımadı.	 Hatta	 o	
dönemlerde	yapmış	olduğum	çizimle-
rimi	 ağabeyimin	 kızlarına	 vermiştim.	
Ağabeyimin	 tekstil	 işiyle	uğraşan	bir	
misafirinin	tesadüfen	gördüğü	çizim-
lerimi	 çok	başarılı	 bulduğu	ve	neden	
çalışmalarıma	devam	edip	bu	alanda	
iş	yapmadığımı	söylemiş	olması	beni	
mutlu	etmişti.

	 Bugün	 yapmış	 olduğum	 işi	 de	
severek	 yaptığımı,	 başarının	 sırrının	
da	 buradan	 geldiğini	 söyleyebilirim.	
Allah	izin	verirse	bundan	sonra	şirke-
tin	mali	 işlerinin	yanı	sıra	ticari	 faali-
yetlerine	de	ağırlık	vererek	iş	hayatı-
ma	devam	edeceğim.

- Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu Gün 
Bilgisayar Hatta Cep Telefonları ile 
Muhasebe Kayıtları Yapılıyor. Muha-
sebe Mesleğinde Yaşanan Gelişmele-
ri Nasıl Buluyorsunuz? Bu Teknolojik 
Gelişme İşleri Azalttı Mı? Arttırdı mı 
Ne Dersiniz?

	 Her	mesleğin	 kendine	 has	 zor-
lukları	olduğu	kanaatindeyim.	Mesle-
ğimizin	zor	yanı	azami	dikkat	ve	gün-

cel	bilginin	her	zaman	teyakkuz	halin-
de	 olmayı	 gerektirmesidir.	 Muhase-
be	 ve	Mali	 Müşavirlik	mesleğinin	 ül-
kemizde	hak	ettiği	değeri	bulamama-
sının	mesleği	 daha	da	 zorlaştırdığına	
inanıyorum.	Bununda	meslek	üst	ku-
ruluşumuzun	daha	özverili	ve	uyumlu	
yaklaşımlarıyla	çözülebileceği	kanaa-
tindeyim.	

	 Mesleğimizde	 elle	 kayıt	 yapı-
lan	 dönemi	 bilemiyorum,	 ancak	 bil-
gisayarlı	muhasebe	döneminde	faali-
yete	başlamış	olsak	da;	bugün	geldi-
ğimiz	 noktada	bilişim	çağının	olumlu	
ve	olumsuz	her	iki	yönde	de	etkilerini	
görüyoruz.	 Bazı	 uygulamalarda	 tek-
nolojiden	 faydalanıyor	 olmamız	 bize	
zaman	 kazandırmaktadır.	 Otomas-
yon	dediğimiz	sistem	ise	mesleği	icra	
eden	biz	mali	müşavirlere	ekstra	bil-
gi	güncellemeleri	gibi	sürekli	değişen	
ve	gelişen	bilişim	ağında	aktif	ve	gün-
cel		çalışma	gereksinimi	doğurmakta-
dır.	Özetle	teknolojinin	gelişiyor	olma-
sı	bizim	iş	yükümüzü	azalttığını	söyle-
yemeyiz.

	 Hayatı	 planlandığınız	 zaman	 iyi	
bir	eş,	iyi	bir	anne,	iyi	bir	iş	kadını	ve	iyi	
bir	 siyasetçi	 olmamak	 için	 bir	 sebep	
yoktur.	 Ailemizde	 oturttuğumuz	 bir	
yapı	var,	birbirimize	sevgi,	saygı,	bağ-
lılık	ve	güven.	Ben	bir	anne	olarak	ai-
leme	vakit	ayırabileceğim	kadar	iş	al-
mayı	tercih	ettim.	Bu	sebeple	hem	ev	
ve	 iş	hayatını	hem	de	siyasi	hayatımı	
elimden	geldiğince	birlikte	götürmeyi	
başarabildiğimi	düşünüyorum.

- Siyasette Bir Bayan olarak ben-

r ö p o r t a j

Hayatı planlandığınız 
zaman iyi bir eş, iyi 
bir anne, iyi bir iş 
kadını ve iyi bir 
siyasetçi olmamak 
için bir sebep yoktur.

SMMM Hamide AYDEMİR DEMİR
Oda Meclis Üyesi

i ç i m i z d e n  b i r i

Lütfü AYDIN
Basın Yayın Komisyonu Başk. Yrd.
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de varım dediniz.  2. Kez Milletveki-
li A.Adayı oldunuz neler söylemek is-
tersiniz. Siyasete Kadın Eli Değme-
li mi ? 

	 Öncelikle	 bizim	 amacımız	 insa-
na	ve	 insanlığa	hizmet.	Varsa	elimiz-
de	sahip	olduğumuz	imkan	ve	kıymet-
leri,	 bilgi	 ve	 tecrübeyi	 paylaşmak-
tır.	Ve	ben	biliyorum	ki	mensubu	ol-
maktan	gurur	duyduğum	AK	Parti’nin	
kurucusu	Genel	Başkanımız	ve	Cum-
hurbaşkanımız	 Sayın	 Recep	 Tayyip	
ERDOĞAN’ın	ve	Başbakanımız	Ahmet	
DAVUTOĞLU’nun	 bu	 amaç	 ve	 gaye	
için	çalıştığını,	öncelikle	kendi	ülke	in-
sanımızın	olmak	üzere	tüm	insanlığın	
huzur	ve	refahı	adına	bu	davaya	ken-
dini	 adamış	 olduğuna	 gönülden	 ina-
nanlardan	 biriyim.	 Bu	 sebeple	 siya-
setime	şuanda	Ordu	AK	Parti	Millet-
vekili	Aday	Aday’ı	olarak	devam	edi-
yorum.	Bizim	önceliğimiz	her	 zaman	
partimizin	başarısına	katkı	sağlamak-
tır.	 Ordu	 bizim	 memleketimiz,	 bizler	
de	bu	memleketin	emektarlarıyız.	Bu-
gün	de	yarın	da	birlikte	kol	kola	hem	
memleketimiz,	hem	partimiz,	hem	ül-
kemiz	için	çalışmaya	devam	edeceğiz.	

BAŞARININ SIRRI TEK SES TEK YÜ-
REK OLMAKTAN GEÇİYOR 

	 Ben	 hep	 söylüyorum	 iyi	 niyet	
ve	temenni	ile	çıktığım	bu	yolda	bizim	
hızımızı	 kesecek	 herhangi	 bir	 olum-
suzluk	 olmadı.	 İnşallah	 memleketi-
miz	için	iyi	sonuçlar	alacağız.	Esasın-
da	ordu	 ilimiz	bunu	çok	önce	hak	et-

miş.	Kadınlar	olarak	Yüzde	elli	nüfu-
sumuza	bakılırsa	yeni	nesiler	ve	top-
lumda	 temsil	 noktasında	 eksik	 kal-
mamamız	 bir	 takım	 aksaklıklara	 se-
bep	 olmaktadır.	 Aslında	 bu	 dönem-
de	AK	Partide	kadınlar	adına	ciddi	atı-
lımlar	var.	Sadece	siyasi	anlamda	de-
ğil	kadınlarımız	her	alanda	söz	sahibi	
olmalı.	Onların	yetki	ve	görev	dağılı-
mı	olmalı.	Ben	her	zaman	AK	Partinin	
çizgisi	doğrultusunda	hareket	edece-
ğim.	AK	Parti	 kadınlar	 ve	 çocuklarla	
ilgili	ciddi	ve	somut	adımlar	attı.	Ben-
de	bu	görevlerde	 rol	 alarak	 kadınla-
rın	baş	tacı	edildiğini	yürekten	hisset-
tim.	Bende	bu	anlamda	partimin	çiz-
gisinde	 hareket	 edip	 kadınlar,	 genç-
ler,	 çocuklar	 ve	 toplumun	 her	 kesi-
miyle	beraber	olacağıma	inanıyorum.	
Bölgemiz	 siyasi	 alanda	 oldukça	 ge-
niş	bir	yelpazeye	sahiptir.	 	Hem	ken-
di	partimizin	hem	de	muhalefet	par-

tilerinin	 çok	 değerli	 isimlerini	 yetişti-
ren	ve	barındıran	bir	bölgeyiz.	Bu	si-
yasette	her	 zaman	olumlu	bir	 geliş-
me	olarak	değerlendirilmektedir.	Her	
zaman	birleştirici,	çözümcül,	barışçıl,	
eşit	yaklaşımdan	yana	ve	siyasetin	bir	
ekip	işi	olduğu	bilinciyle	hareket	edil-
mesi	 taraftarıyım.	Ordu	ve	Fatsa	bu	
konuda	 çok	 yol	 kat	 etmiş	 durumda,	
konu	vatana	millete	hizmet	olduğun-
da	AK	Partili	 her	 zaman	 tek	 ses	 tek	
yürek	olmuştur.	Başarının	sırrı	da	bu-
radan	gelmektedir.	Ben	değil	biz	kav-
ramını	toplumca	benimsemeli	ve	ye-
tiştirdiğimiz	yeni	nesille	de	benimset-
meliyiz.

- Mesleğiniz ve Siyaset Dışında Hobi-
leriniz Nelerdir? Zamanınızı Muhase-
be Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz?

	 Bir	 anne	olarak	 sırasıyla	 ev,	 iş,	
siyasetin	dışında	kısıtlı	bir	özel	zaman	
kalabiliyor	 bize.	 Tabii	 günün	 şartla-
rı	 neye	 elverişliyse	 o	 şekilde	 değer-
lendirmeye	çalışıyoruz.	Her	gün	yap-
tığım	kitap	okumak,	müzik	dinlemek,	
çok	düzenli	olmasa	da	spor	ve	yürü-
yüş	özellikle	doğa	yürüyüşü,	amatör-
ce	çiçek	yetiştiriciliği	ve	eş	dost	akra-
ba	 ziyaretleri	 bizim	 hayatımızı	 renk-
lendiren	önemli	unsurlardır.

- Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylemek İstersiniz? 

	 Ordu	 SMMM	 ODASI	 ülkemiz-
de	faaliyet	gösteren	en	aktif	meslek	
odalarından	bir	tanesidir.	Bu	hususta	
emeği	geçen	herkesi	kutluyorum.

Ordu SMMM ODASI 
ülkemizde faaliyet 
gösteren en aktif 
meslek odalarından bir 
tanesidir. Bu hususta 
emeği geçen herkesi 
kutluyorum. 
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SMMM Gökhan ŞAHİN
Mesleki Araş. Ve Mevzuat Kom. Bşk.

i ç i m i z d e n  b i r i

Mustafa ERGİN
Basın Yayın Komisyonu Üyesi

Mükerrer
227 de olduğu gibi 
taslaktaki 
müteselsil 
sorumluluk asla 
kabul edilebilir 
değildir. Tüm 
bunlar TÜRKİYE 
GERÇEĞİNE 
TAMAMEN 
AYKIRIDIR

- Sizi Tanıyabilir miyiz? 

	 1972	yılında	Ordu’nun	Ulubey	il-
çesi	Akpınar	Köyünde	dünyaya	geldim.	
İlk	ve	orta	öğretimimi	Akpınar	köyün-
de	tamamladıktan	sonra	lise	tahsilimi	
Ordu	 lisesinde	 bitirdim.	 1992	 yılında	
Marmara	Üniversitesi	 İktisadi	ve	 idari	
Bilimler	Fakültesi	 İktisat	Bölümünden	
mezun	 oldum.1993	 yılında	 askerlik	
görevimi	 tamamladıktan	 sonra	 1995	
yılında	 Ordu	 merkezde	 kuyumculuk	
mağazası	 işletmecisi	 olarak	 ticari	 fa-
aliyete	başladım.2000	yılında	ısrarla-
rımız	 sonucunda	 çok	 değerli	 üstadım	
Rüştü	Demirel’in	yanında	mesleğe	eği-
tim	amaçlı	ilk	adımlarımı	attım.	Kendi-
sini	buradan	rahmetle	anıyorum.2001	
yılında	da	Mali	Müşavirlik	büromu	ha-
yata	 geçirdim.	 Kuyumculuk	 faaliyeti-
mi	de	bu	tarih	 ile	bitirmiş	oldum.	Evli	
ve	Allah’ın	insanoğluna	en	büyük	lütfu	
olan	üç	evladıma	sahibim.

- Mesleği Seçmenizde Neler Etkili 
Oldu? 

	 Özel	bir	neden	açıkçası	yok.	1995	
yıllarında	 Ticaretle	 iştigal	 ettiğim	 için	
dönem	serbest	meslek	mensubu	Avu-
kat	 olan	 arkadaşlarım	 vardı.	 Onlara	
ne	kadar	güzel	eğitimleri	sonucu	ken-
di	mesleklerini	 yapıyorlar	 diye	 bazen	
gıpta	ile	bakıyordum.	Belki	bu,	bekli	de	
hayatımda	hiç	vayy..tühh…	dememek	
için	o	an	elimde	hangi	imkan	varsa	kul-

lanan	 bir	 yapım	vardır.	 Dedim	 ki	ma-
dem	Üniversite	mezunuyum	Mali	Mü-
şavirlik	belgemi	alayım.	Kenarda	dur-
sun.	Hatta	meslek	sınavlarında	direkt	
Mali	Müşavirlik	sınavlarına	girdim.	 İs-
teseydim	o	tarihte	Samsunda	yapılan	
Serbest	 muhasebecilik	 sınavına	 girer	
bir	an	evvel	mesleğe	atılırdı.	Fakat	be-
nim	amacım	bir	an	önce	mesleği	yap-
mak	değildi.	Sadece	 ruhsat	sahibi	ol-
maktı.	Olunca	da	kader	kısmet	büro-
muzu	açtık.	

- Geçmişte Elle Kayıt Yapılırken, Bu 
Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefonları 
ile Muhasebe Kayıtları Yapılıyor. Mu-
hasebe Mesleğinde Yaşanan Gelişme-
leri Nasıl Buluyorsunuz? 

	 Açıkçası	 sevinsek	 mi?	 	 Üzülsek	
mi?		bilmiyorum	bu	hızlı	teknolojik	ge-
lişmelere.	 Elbette	 temelde	 kesinlik-
le	 çok	 iyi.	 Lakin	 bunların	 yansımala-
rına	bakmak	gerekir.	Öncelikle	bu	ge-
lişmeleri	 yakalamak,	 takip	 etmek	 ve	
uyum	sağlamak	önemli.	Ardında	tüm	
bu	gelişmeler	olurken	olayın	müşteri	
boyutu	var.	Acaba	müşterilerimiz	bun-
lara	hazırmı?	Zaman içerisinde ‘siz ne 
yapıyorsunuz ki artık bilgisayar mu-
hasebe tutuyor, gelir idaresi otoma-
tik kira beyanı yapıyor v.s.’gibi	 soru-
lar	sorulu	mu	bilemiyorum.	Sanki	bil-
gisayar	ve	 tüm	bu	sistemler	 insansız	
işliyor.	Temelinde	her	ne	olursa	olsun	
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İNSAN	 faktörü	 yatıyor.	 İnsan	 faktö-
rünü	ötelemeden	hareket	eden	tüm	
gelişmelerin	güzel	olacağı	kanaatin-
deyim.	 Teknolojik	 gelişmelerin	 biz	
meslek	 mensubunun	 yükünü	 so-
rumluluğu	ve	riskini	daha	çok	arttır-
dığı	kanaatindeyim.	Devletin	tüm	ku-
rumları	şimdi	E	devlet	adında	kendi-
lerine	yapılan	her	 kaydı	 ve	müraca-
atı	 elektronik	 ortamda	 istiyor.	Müş-
terilerimizin	 bunları	 yapacak	 teknik	
yapı	ve	eğitimleri	varmı?	Muhasebe-
ciler	her	şeyi	bilir	bunları	da	yapar-
lar	zaten	ben	onlara	ÇOOK	ücret	ve-
riyorum	yapacaklar	tabii	vs.	anlayış-
lar	beni	düşündürüyor.

- Mesleğimizin Sorunları İle İlgili Bir 
Tespit Yaparsanız, Hangi sorunlara 
Öncelik verirsiniz? Bunların Çözümü 
Konusunda Görüşleriniz Nelerdir?

	 Mesleğimizin	sorunları	iki	taraf-
lıdır.	 Bizim	 tarafımızdan	olan	 sorun;		
İNSAN	 faktörlüdür.	 İnsanın	 oldu-
ğu	yerde	+	-	her	şeyin	olması	muh-
temeldir.	İNSANI	kontrol	etmenin	en	
etkin	 şekli	 fiziki	 yapısına	 hükmeden	
ruhuna	 ulaşmaktır.	 Ben	 inanıyorum	
ki	 tüm	 TÜRMOB çatısı altında olan 
meslektaşlarımız ruhen TÜRMOB’u 
özümsemezi gerekir.	O	takdirde	me-
sele	 kökten	 çözülmüştür.	 	 Mesleği-
mizin	temel	sorunu	bana	göre	‘Mes-
lek mensubunun önce kendisine,  
yaptığı işe, mesleğine ve bağlı oldu-
ğu meslek örgütüne gerekli saygıyı 
göstermemesidir.’ Saygı	 gösterme-
yen	 saygı	 bulamaz.	 Mesleğimi	 şah-
sım	severek	ve	saygı	duyarak	yapa-
rım.	 Çünkü	 buradan	 rızkımı	 kazanı-
yorum.	Buna	vesile	olan	hizmet	sun-
duğum	müşterilerimi	 de	her	 zaman	
saygı	 ve	 şükranla	 anarım.	 Her	 za-
manda	bu	anlayış	bana	kazandırmış-
tır.	Önce	saygı	diyorum.	E	tabi	birde	
mevzuat	ücret	ve	piyasa	şartları	var	
elbet.	 Lakin	 biz	 meslek	 mensupları	
meslek	örgütü	ile	bir	birlik	içerisinde	
hareket	 edersek	 tüm	bu	 sorunlarla	
mücadelenin	yolu	açılır	diye	düşünü-
yorum.

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Ver-
gi İncelemelerindeki Müteselsil So-

rumluluk Konusunda Hazırlanan Yö-
nerge Taslağı Hakkındaki Görüşleri-
niz Nelerdir?

	 Taslağı	okudum.	Biz	meslek	ör-
gütünü	işine	geldiği	zaman	köprü	işi-
ne	 gelmediği	 zaman	 yok	 sayan	 bir	
anlayışla	 karşı	 karşıyayız	 maalesef.	
Mükerrer 227 de olduğu gibi tas-
laktaki müteselsil sorumluluk asla 
kabul edilebilir değildir. Tüm bunlar 
TÜRKİYE GERÇEĞİNE TAMAMEN AY-
KIRIDIR.	Ülkede	kayıt	dışılığın	devlet	
tarafından	 bile	 önlenemediği	 bir	 or-
tamda	biz	meslek	mensuplarına	böy-
le	 bir	 sorumluluk	 yüklemede	 fayda	
göremiyorum.	 Bizler	 bizlere	 sunu-
lan	belge	ve	bilgilerin	mevzuat	 çer-
çevesin	de	kayıt	altına	alınmasından	
sorumluyuz.	 Kaydı	 yapar	 ona	 göre	
beyannameleri	müşterilerimiz	 adına	
düzenleriz.	Bizlere	sunulan	belge	ve	
evrakın	gerçekliği,	niteliği	varlığı	be-
nim	sorumluluğumda	değildir.	Daha	
biz	meslek	örgütünün	Denetim	hak-
kını	elinden	alma	çabasında	olan	an-
layışın	çıkaracağı	taslağın	Bize	hayır-
lar	getirmesini	beklemek	hayal	olur	
sanırım	diye	düşünüyorum.

- Bağımsız Denetim Konusunda TÜR-
MOB ve Odaların tutumu hakkında 
neler söylemek istersiniz?

	 Bağımsız	 denetim,	 3568	 sayılı	

yasamızda	da	açıkça	belirtildiği	üze-
re	Ruhsatlandırılan	her	meslek	men-
subu	 arkadaşımız	 bağımsız	 denetim	
yapma	hakkına	sahiptir.	Bağımsız	de-
netim	yeni	bir	iş,	yeni	meslek	değildir.	
TÜRMOB kendi kanununda, yönet-
meliğinde yazan haklarının savunu-
culuğunu yaptı bana	göre.	Ama	Tür-
kiye	gerçeği	her	zaman	doğru	söyle-
mek	 para	 etmiyor.	 Olay	 elbet	 fark-
lı	kulvarlara	anlayışlara	sürüklendiği	
için	sonuç	değişmedi.

- Mesleğiniz Dışında Hobileriniz Ne-
lerdir? Zamanınızı Muhasebe Dışın-
da Nasıl Geçiriyorsunuz?

	 Mesleğimiz	elbette	çok	yoğun.	
İyi	 ve	 kaliteli	 hizmet	 vermek	 için-
de	 kendimize	 her	 şeye	 rağmen	 za-
man	ayırmak	zorundayız	bence.	Tüm	
meslek	mensubu	arkadaşlarıma	ke-
sinlikle	 kendilerine	 zaman	ayırmala-
rını	tavsiye	ediyorum.	Nerede??	Na-
sıl??	Mümkün	mü??	sorularını	duyu-
yor	 gibiyim	 lakin	 Her	 şeye	 rağmen	
diyorum.	 Makinenin	 bile	 yağı,	 suyu,	
ara	dinlenmesi	varsa	ya	biz	insanoğ-
lunun.	Ben	bu	anlayışla	hareket	edi-
yorum.	İmkanım	dahilinde	farklı	me-
kanlar	 görmeyi	 kültürel	 gezi(yurt	
içi-yurt	 dışı)	 yapmaya	 çalışıyorum.	
Spor	olarak	 yüzmeyi	 aksak	 topalda	
olsa	yapıyorum.	Kışın	bile	kapalı	yüz-
me	havuzunda	bunu	yapmak	müm-
kün.	En	önemli	hobim	ise	kış	sporla-
rında	kayak	yapmak.	Yaklaşık	3	yıldır	
kayak	 sporu	 ile	 ilgileniyorum.	 Yurt	
dışında	 ve	 yurt	 içinde	 çeşitli	 kayak	
tesislerinde	kayak	yapma	fırsatı	bul-
dum.	 Kayak	 yaparken	 kışın	 o	 güzel	
manzarası	 arasında	 insanı	 çok	 din-
leniyor.	 Tüm	 arkadaşlarıma	 tavsiye	
ediyorum.	 Orduda	 da	 Çambaşı	 ka-
yak	 tesisimiz	 seneye	 açılacak	 inşal-
lah.	Oda	olarak	da	kayak	faaliyetinde	
bulunabiliriz,	 yönetime	 buradan	 ila-
nen	duyurulur.

- Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylemek İstersiniz?

	 Bu	konuda	fazla	söze	hacet	yok	
demek	her	 şeyi	 anlatır	 bence.	Bana	
katılmayan	arkadaşlarım	olabilir	 la-
kin	 Oda	 yönetimimizi	 çalışmaların-
dan	ötürü	kutluyorum.	Şu	an	yaptığı-
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mız	söyleşi	bile	odamızın	değerli	bir	
çalışmasının	 ürünüdür.	 Elbette	 iyide	
kalitede	sınır	yoktur.	Her	zaman	bun-
dan	daha	iyisini	yapabilecek	olan	var-
sa	desteğimi	vermeye	hazırım.

- Mesleğe Yeni Başlayan Genç Mes-
lektaşlarımıza veya Başlayacak 
Olan Stajyerlerimiz Neler Söylemek 
İstersiniz? 

	 Bilmek,	 ruhsat	 sahibi	 olmak	
tek	 başına	 yeterli	 değildir.	 Sohbetin	
başında	 söyledim	 öncesi	 ve	 sonra-
sı		SAYGI	ile			bilgiyi	aktarmak	ve	pay-
laşmak	 önemlidir.	 	 Sonrada	 sürek-
li	 taze	 kalabilmek	 için	 okumak	 oku-
mak.Sabırlı	 olmak	 bir	 eğitimci	 gibi	
davranmak,ekip	ruhu	 ile	hareket	et-
mek.	Bizler	şu	an	büro	sahipleri	ola-
biliriz	lakin	tek	başımıza	ASLA	bir	şey	
ifade	etmeyiz.	Ayrıca	yarınlar	için	in-
san	 yetiştirmediğimiz	 sürece	 de	 	 7	
sinde,	40	dan	sonra	unutulan	ölüler	
gibi	oluruz.	Kalıcı	olmak	miras	bırak-
mak	 istiyorsak	 bürolarımızdaki	 ar-
kadaşlarımızla	 ekip	 çalışması,	 pay-
laşımcı,	 açık,okuyan,tartışan,değer
lendiren	ve	 sorgulayan	 saygının	 ha-
kim	olduğu	bir	 ruh	 	 içerisinde	hare-
ket	etmek	İNSAN	yetiştirmek	zorun-
dayız.	 Stajyer	 arkadaşlarımız	 mes-
lek	adına	 taşıdıkları	misyonu	ve	viz-
yonu	unutmadan	hareket	etmeleri	 ,	
asla	bağımsız	olmadıklarını	bilmeleri	
gerekmektedir.	 Stajyer	 arkadaşlara	
gelecekleri	hakkında		benim	üstadım	
Rüştü	DEMİREL’in	bana	söylediği	 bir	
sözle		cevap	vermek	istiyorum;	‘…...
bundan 10-15 yıl sonra anneler kız-
larına Mali Müşavir koca,oğullarına 
da Mali Müşavir gelin  arayacaklar’..	
demişti	 (Yıl 2000).Mesleğimizin	ne-
reye	 gittiğini	 sanırım	 bu	 söz	 yete-
rince	 anlatıyor.Stajyer	 arkadaşları-
mız	oldukça	şanslılar.	YIL	şu	an	2015		
tam	15	yıl	doldu.	Mutlu	yıllar	onları	
bekliyor.

- Son Olarak Odamız Yayın Organı 
‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Edebiliyor 
Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz 

10-Bülten	dergimizi	elbette	takip	edi-
yorum.	 Dönem	 	 dönemde	 aklımızın	
erdiği	dilimizin	döndüğünce	de	bizle-
re	yazma	imkanı	verilmekte	olunma-

zı	beni	ziyadesi	ile	mutlu	etmektedir.	
Dergimiz	her	yönü	ile	dopdolu	ve	son	
derece		kaliteli.	

	 Sanırın	bir	araç	markasının	rek-
lamı	idi	‘	Biz daha iyisi yapana kadar 

en iyisi bu’ diye işte bülten dergi-
miz...

r ö p o r t a jr ö p o r t a j

Bülten dergimizi elbette 
takip ediyorum. Dönem  
dönemde aklımızın 
erdiği dilimizin 
döndüğünce de bizlere 
yazma imkanı 
verilmekte olunmazı 
beni ziyadesi ile mutlu 
etmektedir. Dergimiz 
her yönü ile dopdolu ve 
son derece  kaliteli. 
Sanırın bir araç 
markasının reklamı idi ‘ 
Biz daha iyisi yapana 
kadar en iyisi bu’ diye 
işte bülten dergimiz ……
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- Sizi Tanıyabilir miyiz?

	 Ordu	Ulubey	Ohtamış	köyünde	
1952	yılında	dünyaya	geldim.	İlkokulu	
köyümde,	ortaokulu	Ulubey	 ilçemiz-
de	ve	liseyi	de	Ordu	Ticaret	Lisesi’nde	
bitirdim.	1979	yılında	Eskişehir	İktisa-
di	Ticari	 İlimler	Akademisi’nden	me-
zun	 oldum,	 aynı	 yıl	 evlendim.	 1	 ER-
KEK	 2	 KIZ	 BABASIYIM.	 Çocuklarımın	
3’ü	de	evlidir.	Halen	Perşembe	Efir-
li	köyünde	ikamet	etmekteyim.	1990	
yılında	kurulan	odamızda	2	yıl	disip-
lin	kurulu	üyeliği,	4	yıl	yönetim	kuru-
lu	üyeliği,	5	yıl	haksız	rekabet	kurulu	
başkanlığı	yaptım.	Ayrıca	genel	mer-
kez	delegeliği	ve	uzun	süre	oda	mec-
lis	üyeliği	yaptım.	Halen	oda	meclisi	
üyesiyim.

	 Oğlumda	benim	gibi	Mali	Müşa-
virdir.	 İş	 yerim	 Gürgentepe	 de	 olup	
Gürgentepe	 Mal	 Müdürlüğü	 mükel-
lefi	olarak	faaliyetime	devam	etmek-
teyim.

- Mali Müşavirlik Mesleğine Ne Za-
man Başladınız; Bu Mesleği Tercih 
Etmenizin Sebepleri Nelerdir?

	 Mali	Müşavirlik	mesleğini	 Ordu	
Ticaret	 Lisesi’nde	 okurken	 tanıdım.	
Mesleğe	 bir	 bakkalın	 defterini	 tut-
makla	çok	değerli	hocam	ve	meslek-
taşım	 Hüseyin	 Avni	 Akmen’in	 yardı-
mı	 ile	başlamış	oldum;	 fakat	gerçek	
mesleğe	 eşimin	 memurluğu	 dolayı-
sıyla	 bulunduğum	 Akkuş	 ilçemizde	
1.1.1981	 yılında	 başladım.	 Daha	 son-
ra	çocuklarımın	okul	zamanları	geldi-
ği	için	1987	yılında	Ordu’ya	taşındım.	
Halen	mesleğimi	yapmaya	devam	et-
mekteyim.	Bu	mesleğe	başladığımda	
bugün	mali	müşavir	olan	oğlum	2.5	
aylık	idi.	Zaman	su	gibi	akıp	geçiyor.

	 Mesleği	tercih	etmem	de	kendi	
işimi	 kurmak,	 bağımsız	 çalışmak	 iç-
güdülerimle	 birlikte	 yine	 ismini	 ana-
cağım	 değerli	 hocam,	 meslektaşım	
Hüseyin	Avni	Akmen’in	teşviki	de	et-
kilidir.	İyi	de	olduğunu	düşünüyorum.	
Tekrar	dünyaya	gelsem	aynı	işi	yapa-
rım

- Elle kayıt yapılan dönemden bu-
gün bilgisayar hatta cep telefonla-
rı ile muhasebeye kayıt yapılıyor. Bu 

SMMM Ahmet SAYAN
Oda Meclisi Üyesi 

a l t ı n  y ı l l a r

SMMM Mustafa ERGİN
Basın Yayın Komisyonu Üyesi

Bağımsız denetim 
konusunda 
TÜRMOB’un 
izlediği politikaların 
tamamen 
destekliyorum. 
Biz meslek 
mensupları 
olarak zaten birer 
deneticiyiz 
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değişim, bu teknolojik gelişme işleri 
azalttı mı? Artırdı mı? Mesleğe Baş-
ladığınız Dönemlerle, Şimdiki Muha-
sebe Arasında İş ve Diğer Konularda 
Farklılıklar Nelerdir?

 Teknoloji çağı mesleğimizin al-
tın yıllarıdır. Teknoloji az çalışılarak 
çok iş yapmayı sağlamıştır. Elle	ka-
yıt	 yaptığımız	 dönemlerde,	 bir	 mi-
zanda	bir	bilançoda	1	kuruş	hata	için	
günlerce	çalıştığımızı	bilirim.	Bilgisa-
yarla	yapılan	muhasebe,	çok	zaman	
alan	ve	meslek	mensubunu	çok	yo-
ran	 4	 işlem	 hesaplarını	 tamamen	
kaldırarak,	meslek	mensuplarının	ve	
çalışan	elemanlarının	bu	gibi	hatalar	
yapmasını	ortadan	kaldırmıştır.

	 Teknoloji	 işleri	 artırdı	 ancak	bu	
artan	 işler	 yazılım	 programları	 ile	
hafifledi	bilgiler	anında	meslek	men-
subunun,	mükellefin	ve	sorumlu	ol-
duğu	resmi	kurumların	elinde	anında	
olabilmektedir;	 geçmiş	 dönemlerde	
(mizan,	 bilanço	 gibi)	 belgeleri	 sun-
makta	sıkıntılar	çekilmekteydi.	

	 Mesleğe	 başladığımız	 dönem-
lerde	 yaptığımız	 işler	 bizi	 hem	 yor-
makta	hem	de	sonuca	ulaşmakta	bir	
çok	 zorluklarla	 karşılaşan	 meslek	
mensupları	 bugün	 yukarıda	 belirtti-
ğim	gibi	teknolojinin	sağladığı	imkan-
larla	her	an	yaptığı	 işin	hem	kendisi	
ve	 başkalarını	 denetimine	 hazır	 ol-
duğunu	 bilinmekte	 ve	 buda	 meslek	
mensubunu	güven	içinde	ve	cesaret-
li	tutmaktadır.

- Zamanınızı Muhasebe Dışında Nasıl 
Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bah-
sedermisiniz? 

	 Zamanımı	 nasıl	 geçirdiğime	
dair	olan	bölüm	güzel	bir	soru	tama-
men	 sahsımı	 ilgilendiren	 hususlar-
dan	bahsedeceğim.

	 Ben	 mesleğim	 tadını	 çıkaran	
birisiyim	 oğlum	 Barış	 Sayan’nın	 bu	
mesleği	seçmesi	dolayısıyla	rahatla-
dığımı	35	yıllık	melek	hayatımın	so-
nunda	 artık	 bahçede	 meyvelerim-
le,	zamanı	geldiğinde	amatörce	seb-
zelerimle	 evimin	 bahçesinde	 çiçek-
lerimle	 ilgilenerek	 zamanım	 geçiyo-
rum	hobilerimde	bunlardır	birde	aile-

ce	seyahati	severiz.	

- Mesleğe Yeni Başlayan Genç Mes-
lektaşlarımıza veya Başlayacak 
Olan Stajyerlerimiz Neler Söylemek 
İstersiniz? 

 Genç	meslek	mensuplarına	çok	
şey	 söylemek	 isterim	 ancak	 kısaca	
açıklayayım	dürüst,	çalışkan,	mesle-
ğe	 sadık,	 fazlada	 aç	 gözlü	 olmadan	
işlerini	iyi	yaparak	çalışırlarsa	zaman	
içerisinde	 hem	maddi	 hem	 de	 kari-
yer	kazançları	olacaktır.	Çok	değerli 
genç arkadaşlarım meslek odamıza 
saygılı irtibatlı güvenli olmalıdır bu 
mesleğimiz bugün altın çağını yaşı-
yorsa	(ben	öyle	düşünüyorum)	oda-
mızın sayesindedir.

	 Bizler	 de	 bu	 genç	 arkadaşları-
mıza;	 esnek	 olmalıyız,	 katı	 davran-
mamalıyız,	 bu	 gençler	 müşteri	 edi-
nirken	muhakkak	bizlerin	kapısını	bir	
şekilde	çalacaklardır,	hoş	görü	iyidir	
diye	düşünüyorum.

- Bağımsız Denetim’’ Konusunda 
TÜRMOB’un izlediği politikaları be-
ğeniyor musunuz? Sizin bağımsız 
denetim sürecinde yaşananlar ile il-
gili düşünceleriniz nelerdir?

 Bağımsız denetim konusunda 
TÜRMOB’un izlediği politikaların ta-
mamen destekliyorum. Biz meslek 
mensupları olarak zaten birer de-
neticiyiz bağımsız	denetim	dediğimiz	
zaman	bu	görevin	hiçbir	şart	koşul-
madan	meslek	mensuplarına	devre-
dilmesi	gerekirdi	zaten	buda	yeni	 ti-
caret	kanuna	böylece	konulmuştur.	

	 Bağımsız	 denetimin	 meslek	
mensuplarına	 koşulsuz	 devredilme-
si	meslek	mensuplarına	 vergi	mah-
remiyetini	 kaldırılarak	 karşı	 incele-
mede	yetki	verilmesi	hem	denetimin	
sağlıklı	 çıkması	 hem	 de	 kayıt	 dışılı-
ğın	böylece	sona	ereceğine	düşünü-
yorum	bu	ülkede	kayıt	dışılığın	orta-
dan	kalkması	için	meslek	mensupla-
rına	yetki	verilerek	ücretlerinin	tahsi-
latında	kurum	altına	alınmalıdır	.

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Ver-
gi İncelemelerindeki Müteselsil So-
rumluluk Konusunda Hazırlanan Yö-

25 yıllık bir sürede 
çok iyi bir yerde 
duran meslek 
odalarımız ve 
odalar birliğimiz 
her yıl geçtikçe 
kendini daha 
iyi yenileyip 
mesleğin çağdaş 
seviye ulaşmasını 
sağlayacağına 
inancım tamdır. 
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nerge Taslağı Hakkındaki Görüşleri-
niz Nelerdir?

	 Meslek	 mensupları	 vergi	 ince-
lemelerinde	 sorumlu	 olmaları	 için	
mükellefin	 evraklarını	 doğruluğunu	
araştırma	 yetkisinin	 verilmesi	 gere-
kir	 hatta	 böyle	 durumlarda	 meslek	
mensubunun	yapılan	vergi	kaçağı	ve	
kaybının	oluşmasında	bir	çıkarı	olup	
olmadığı	(bu	kayıp	ve	kaçağın	bilerek	
yapıp	yapmadığı)	tespit	edilip	müte-
selsil	sorumluluk	ona	göre	uygulan-
malıdır.	

	 Meslek	 mensuplarını	 haksız	
yere	ve	art	niyetli	mükelleflerin	ge-
tirdiği	sahte	evraklarla	bunların	sah-
te	olduğunu	tespit	etme	yetkisi	ver-
mediğiniz	meslek	mensuplarına	yük-
lemek	 mesleğin	 çağdaş	 anlamdaki	
yerini	lekeleyecektir.

Son Zamanlarda Yapılan Vergi İnce-
lemelerinde Meslek Mensuplarının 
Müteselsil Sorumluluk Konusunda 
Kolayca Sorumlu Tutulması Hakkın-
daki Düşünceleriniz Nelerdir?

	 Yukarıda	 belirttiğim	 gibi	 mes-
lek	odalarının	ve	meslek	odaları	bir-
liğinin	 görüşleri	 alınarak	 Maliye	 Ba-
kanlığının	bu	konuda	uzlaşıp	gerçek-

ten	meslek	mensuplarına	düşen	so-
rumluk	varsa	bunun	sınırları	çizilerek	
çıkar	 sağlayıp	 sağlamadığına	 göre	
yeniden	gözden	geçirilerek	 (ben	so-
rumlu	tuttum	diyerek)	düzenlenmesi	
gerekmektedir.

- Odamızın faaliyetleri hakkında ki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin 
Odadan beklentileriniz nelerdir?

	 Meslek	 odamız	 hakkında	 söy-
leyeceğim	çok	şey	vardır	ancak	ben	
bunları	 kısa	 kısa	 belirteceğim	 mes-
lek odamız dostluk demektir, mes-
lek odamız işimiz aşımız, kariyerimiz 
demektir, meslek odamız bu mesle-
ğin hamisi, bu mesleğin garantisidir, 
meslek	 odamız	 haksız	 rekabeti	 bü-
yük	ölçüde	ortadan	kaldırmıştır.	Ben	
bu	konuda	odamızın	daha	da	başarılı	
olacağına	başarılı	olması	 için	çalışa-
cağına	inanıyorum,	iyi	sonuçlar	bek-
liyorum	25 yıllık bir sürede çok iyi 
bir yerde duran meslek odalarımız 
ve odalar birliğimiz her yıl geçtikçe 
kendini daha iyi yenileyip mesleğin 
çağdaş seviye ulaşmasını sağlaya-
cağına inancım tamdır. 

- Odamız bülten dergisini takip ede-
biliyor musunuz?  Dergimiz hakkın-

da görüşlerinizi alabilir miyiz?

	 Odamızın	 bülten	 dergisi	 mes-
lektaşlarımızın	 gözü	 kulağıdır,	 gü-
zel	çalışmaları	 ile	ülkemizin	ve	dün-
yanın	mesleği	ilgilendiren	tüm	konu-
larını	ayağımıza	getirmektedir,	mes-
lek	mensuplarına	kapısını	açarak	on-
ların	tüm	görüşlerine	yer	veren	çok	
değerli	 çalışmaları	 vardır.	 Böyle	 bir	
dergiyi	 oluşturmanın	 zor	 olduğunu	
biliyorum	 tüm	 emeği	 geçenlere	 te-
şekkür	 ederken;	 başta	 belirttiğim	
gibi	 genç	 meslektaşlarıma,	 odamı-
za	 çalışmalarında	 destek	 olmaları-
nı,	odamıza	karşı	sorumluk	taşıyarak	
destek	vermelerini	canı	gönülden	di-
liyor,	tüm	meslek	mensuplarının	işle-
rinde	başarılı	olmalarını	temenni	edi-
yorum.

				Ben	odamız	dergisinde	ALTIN	YIL-
LAR	adıyla	bana	ayrılan	bu	sayfa	için	
oda	yönetimine	ve	dergimizin	çok	de-
ğerli	 çalışanlarına,	 şükranlarımı	 su-
nuyor;	ayrıca	bu	arkadaşlarıma	ileri-
ye	dönük	daha	çok	başarılar	diliyor,		
dergimizin	genişleyerek	daha	başarılı	
yayın	yapmasını	temenni	ediyorum.
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- Sizi tanıyabilir miyiz? Gençağa 
Bayram kimdir?

	 Gençağa	Bayram	10	Mayıs	1951	
Ordu	 doğumluyum.	 Ordu’da	 doğup	
büyüyen,	 ilk	 ve	 ortaokulu	 Ordu’da	
okuyan	eski	Mali	Müşavirlerden	biri-
siyim.	Evli	4	çocuk	babasıyım.	1970	
yılının	 Kasım	 Ayında	 Özkanlar	 Ko-
lektif	Şirketinde	muhasebe	mesleği-
ne	 başladım.	 Oradan	 ayrılıp	 Tahsin	
Efendioğlu’yla	 10	 sene	 beraber	 bü-
roda	 çalıştık.	 Daha	 sonra	 kendi	 adı-
ma	 büro	 açtık.	 1980	 yılında	Musta-
fa	Poyraz’ın	Fındık	Fabrikasında	baş-
ladım.	 1980’de	 başlayıp	 1998	 yılı-
nın	sonuna	kadar	fabrikada	çalıştım.	
Fabrikayı	bırakınca	 tekrar	kendi	 adı-
ma	büro	 açtım.	2005	Mayıs	 ayında	
büroyu	 da	 bıraktım.	Mali	Müşavirlik	
hizmeti	 olmasa	 da	 farklı	 işlerle	 uğ-
raştım.	 Aktif	 Muhasebe	 yaşantım	
2014	yılının	Eylül	ayında	bitmiş	oldu.	
Şuan	 da	 emekliliğin	 tadını	 çıkart	 di-
yorlar	ama	tadı	çıkmıyor.	Zaman	ge-
çirme	açısından	zor	oluyor.	

- Bu Mesleği Tercih Etmenizin Sebep-
leri Nelerdir?

	 Ticaret	Meslek	 Lisesi	mezunu-
yum.	 Okuduğum	 meslekten	 dolayı	
ve	babamın	Özkanlar	Kolektif	Şirke-
tinin	sahibiyle	daha	yakın	dostlukları	
vardı	ve	onlarla	çalışmaya	başladım.	
Bu	 şekilde	 hayat	mücadelesi	 başla-
mış	 oldu.	 Benim	prensibimde	 yaptı-
ğım	işte	bana	laf	gelmeyecek,	dola-
yısıyla	işi	yarına	erteleyip	olursa	ol-
maz	demedim.	Bildiğim	doğrular	ve	
mesleğin	gerektirdiği	şeyleri	yapma-
ya	çalıştım.	

- Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu-
gün Bilgisayar Hatta Cep Telefonla-
rı ile Muhasebeye Kayıt Yapılıyor. Bu 
Değişim, bu Teknolojik Gelişme İşleri 
Azalttı mı? Artırdı mı? Mesleğe Baş-
ladığınız Dönemlerle, Şimdiki Muha-
sebe Arasında İş ve Diğer Konularda 
Farklılıklar Nelerdir?

	 Elde	yazdığımız	dönemde	mev-
zuat	 bu	 kadar	 çok	 değildi	 hem	 de	
Vergi	 Dairesine,	 Sigortaya	 bu	 kadar	
git	 gel	 olayımız	 yoktu.	 	 Ama	 şim-
di	ayda	2-3	defa	Vergi	Dairesine,	Si-
gortaya	gidiliyor.	Bilgisayar	çıktıktan	
sonra	bütün	Maliye’nin,	Esnafın	mu-

r ö p o r t a jr ö p o r t a j

SMMM Gençağa BAYRAM 

a l t ı n  y ı l l a r

SMMM Bahadır BAŞ
Oda Sekreteri

Mesleğimi 
yaparken benim 
bir prensibim 
de yaptığım 
işte bana laf 
gelmeyecek, 
dolayısıyla işi 
yarına erteleyip 
olursa olmaz 
demedim. 
Bildiğim doğrular 
ve mesleğin 
gerektirdiği 
şeyleri yapmaya 
çalıştım.
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SMMM	Gençağa	BAYRAM	

hasebe	yükünü	Devlet	bize	yıktı.	Hem	
cezayı	bize	yazdı	hem	de	sorumlulu-
ğu	 bize	 yükledi.	 Ama	o	 zaman	 işler	
bu	kadar	yoğun	değildi.	Günlük	pera-
kende	fişleri	 de	 yoktu	 elde	 yazıyor-
duk.	 Yıl	 içinde	 sıkıntımız	 olmuyor-
du,	sadece	Marttan	Marta	sıkıntı	ya-
şıyorduk.	 Ama	 elle	 yazmamamıza	
rağmen	 bütün	 işleri	 yetiştiriyorduk.		
İşlemler	 bu	 kadar	 çok	 değildi,	 daha	
kolaydı.	Esnafta	Muhasebecide	azdı.	
Kanunlar,	mevzuatlar	değişmiyordu.	
Şimdi	 Hükümetler	 değişti,	 yıllar	 de-
ğişti,	Dünya	değişti.	Dolayısıyla	bu	iş-
leme	bizde	ayak	uydurmak	zorunda	
kaldık.	Bilgisayar	çıktı	yük	hep	bizim	
üzerimize	kaldı.	Bana	eski	elde	yazdı-
ğımız	dönem	daha	rahat	daha	kolay	
geliyor.	

- 1970-1973 yıllarında Muhasebeci 
Dediğinde aklınıza kim geliyor?

O	 zamanlar	 İbrahim	 Sağra,	 Osman	
Yaprak,	 Talat	 Kaymaz,	 Orhan	 Ümit	
Felek	vardı.	Piyasada	o	zamanlar	pek	
muhasebeci	 yoktu.	 	 Firmalarda	 Ha-
san	Çebi’nin	Muhasebecisi	Fuat	Çebi	
vardı.	Çok	eski	muhasebecidir	onlar-
da. 

- Yetiştirdiğiniz şuan hala mesleği 
icra eden meslektaşlarınız var mı?

	 Necmettin	Çakmak,	Selami	Tu-
ran	bizim	yanımızda	çalıştılar.	

- Mesleğe yeni başlayan genç mes-
lektaşlarımıza veya başlayacak olan 
stajyerlerimize neler söylemek is-
tersiniz?

	 Mesleğe	 yeni	 başlayan	 veya	
yeni	başlayacak	olan	stajyerlerimize	
mesleği	yaparlar	 iken	paradan	ziya-
de	hem	kendilerine	hem	de	karşında-
ki	 kişiye	dürüst	olmalarını	 öneririm.	
Dürüst	 olmadığın	 zaman	 kazandığın	
para	 geçicidir.	 Kendi	 işinin	 sahibi	 ve	
yöneticisi	olacaksın.	

- Odamızın faaliyetleri hakkında ki 
görüşlerinizi alabilir miyim? Sizin 
Odadan beklentileriniz nelerdir?

	 Camia	 büyüdü	 isteklerde	 arttı.	
Benim	şahsen	Odadan	bir	şikâyetim	
yok.	Aradığım	zaman	karşı	 taraftan	
beklentimi	karşıladım.	Bana	göre	bir	

problem	yok.	Problemi	olan	olabilir.	
Çünkü	insan	kimseyi	aynı	anda	mem-
nun	edemez.	 	Böyle	bir	durum	insa-
nın	 yaratılışında	 bile	 yok.	 	 Eksiklik-
ler	varsa	tamamlanır.	Burada	önem-
li	olan	dostluktur.	

- Bizlere bir büyüğümüz, bir meslek-
taşımız olarak neler söylemek ister-
siniz?

	 Beni	 arayıp	 böyle	 bir	 şey	 dü-
şündüğünüz	 için	 çok	 teşekkür	 ede-
rim.	 Odayla	 ilgili	 biraz	 arkadaşları-
mızın	da	kendilerine	çeki	düzen	ver-
meleri	 lazım.	Kimse	kimsenin	ayağı-
nın	altına	su	koymasın.	Hem	kendine	
hem	 karşı	 tarafına	 saygı	 duyarsan	
yaptığın	 şey	 sana	 bir	 şekilde	 döner.	
Oda	yöneticilerimizde	görevlerini	 la-
yıkıyla	yapıyorlardır.	 İstekler	çoktur.		
Önceliklerini	 sıraya	 koyup	 gerekeni	
yapıyorsunuzdur.		

Odayla ilgili 
meslektaşlarımızın 
kendilerine çeki 
düzen vermeleri 
lazım. Kimse 
kimsenin ayağının 
altına su koymasın. 
Hem kendine hem 
karşı tarafına saygı 
duyarsan yaptığın şey 
sana bir şekilde döner. 
Oda yöneticilerimizde 
görevlerini layıkıyla 
yapıyorlardır.

ORDU’NUN 
KAYALARI

Boz Tepenin karşısı
Meşhur Yoroz kayası
Kız sağmış inekleri
Tutmaz yoğurt mayası

Turna suyu ırmağı
Akar serin suları
Çalar davul zurnalar
Oynar Ordu kızları

Kurul kayası derler
Ortası dipsiz kuyu
Soğuk olur içilmez
Gılı Gılinin suyu

Meletin yamacını
Bekler Gelin kayası
Kız (yar) başına bağlamış
Allı çember oyası

Çam başının yolları 
Çam kokulu ormanları
Çoban bağırdan da ye
Kuzu kavurmaları

Turnalıktan geçersin
Çam başına çıkarsın
Cana candır havası
Ciğerlerine çekersin

17/02/2010		/	
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Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile Medical 
Park Ordu Hastanesi arasında sağlık protokolü imzalandı

	 Ordu	 Serbest	 Muhasebeciler	
ve	 Mali	 Müşavirler	 Odası’nda	 ger-
çekleşen	 törende,	 anlaşma	 proto-
kolü	 	 Ordu	 Serbest	 Muhasebeci-
ler	ve	Mali	Müşavirler	Odası	Başka-
nı	Ertuğrul	Yüksel	ve	Medical	Park	
Ordu	Hastanesi	Genel	Müdürü	Mu-
rat	 Kalafat	 tarafından	 imzalan-
dı.	İmza	törenine	Ordu	SMMM	Oda-
sı	 Başkan	 Yardımcısı	 Mustafa	 Çör-
tük,	Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş,	Oda	
Saymanı	Haluk	Civanbay,	Oda	Üye-
si	M.Ender	Sönmez,	Oda	Haksız	Re-
kabet	 Kurulu	 Başkanı	 Sayit	 Gülte-
pe,	 Oda	 Soruşturma	 ve	 Denetim	
Komisyonu	Başkanı	Murat	Başaran	
Sağra,	Oda	TESMER	Yönetim	Kuru-
lu,	Oda	Staj	Komisyonu	Başkanı	Os-
man	Gözükan	ile	Oda	Staj	Komisyo-
nu	üyeleri	ve	aynı	zamanda	Serbest	
Muhasebeci	-	Mali	Müşavir	olan	Me-
dical	 Park	 Ordu	 Mali	 İşlerden	 So-
rumlu	Genel	Müdür	Yardımcısı	 Ha-
lil	 İbrahim	 Çalış	 ile	 hastane	 yöne-
ticileri	 katıldı.	 Protokol	 kapsamın-
da	Ordu	Serbest	Muhasebeciler	ve	
Mali	Müşavirler	Odası’na	bağlı	üye-
ler,	stajyerler,	oda	çalışanları		ile	bi-
rinci	derece	yakınları		Medical	Park	
Ordu	 Hastanesi’nin	 sunduğu	 sağlık	
hizmetlerinden	 %20	 indirimli	 ola-
rak	faydalanabilecekler.

	 İmza	 töreninde	konuşan	Ordu	
Serbest Muhasebeciler ve Mali Mü-
şavirler Odası Başkanı Ertuğrul 
Yüksel; “Oda	 üyelerimizin,	 çalışan-

larımızın	ve	birinci	derece	yakınları-
nın	 ihtiyaç	duyduklarında	Ordu’nun	
sağlık	 anlanında	 önde	 gelen	 ku-
ruluşlarından	 Medical	 Park	 Ordu	
Hastanesi’nin	 sunduğu	kaliteli	 sağ-
lık	 hizmerlerinden	 indirimli	 olarak	

faydalanabilmesi	için	böyle	bir	pro-
tokol	imzalıyoruz.	Meslektaşlarımı-
za	 bu	 indirim	 protokolünün	 hayır-
lı	 olmasını	 diliyorum.	 	 	 Ayrıca	 bize	
böyle	bir	 imkan	sağladıkları	 için	de	
hastane	 yönetimine	 teşekkür	 edi-
yorum.“	dedi.	

 Medical Park Ordu Hastane-
si Genel Müdürü Murat Kalafat ise; 
“Hastane	olarak	Ordu	Serbest	Mu-
hasebeciler	ve	Mali	Müşavirler	Oda-
sı	 ile	 bugün	 imzalamış	 olduğumuz	
indirim	protokolü	 ile	 bugüne	 kadar	
imzaladığımız	 sağlık	 anlaşmaları-
na	bir	yenisini	daha	ekledik.	Gerçek-
leştirmiş	 olduğumuz	 sağlık	 anlaş-
maları	 çerçevesinde	 de	 hizmetleri-
mizi	 daha	 geniş	 kitlelere	 sunmaya	
devam	ediyoruz.	Bugün	 imzaladığı-
mız	anlaşmanın	her	iki	taraf	için	de	
hayırlı	olmasını	diliyorum.”	diye	ko-
nuştu.
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Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Yöneticileri; Ak Parti Altınordu 
İlçe Başkanı Meslek Mensubu Smmm İbrahim Hekim’i Ziyaret Etti

	 Ordu	 Mali	 Müşavirler	 Oda-
sı	 Yöneticileri	 Oda	 Başkanı	 Ertuğ-
rul	Yüksel	ve	Oda	Sekreteri	Bahadır	
Baş	 16	 Kasım	 2014	 tarihinde	 ger-
çekleşen	kongrede	Ak	Parti	Altınor-
du	 İlçe	 Başkanlığına	 seçilen	 mes-
lek	mensubu	SMMM	İbrahim	Hekim	
ve	Ak	Parti	Altınordu	İlçe	Yönetimi-
ne	Seçilen	Meslek	mensubu	SMMM	
Gülsen	Işık	ile	SMMM	Necmi	Kara’yı	
ziyaret	ettiler.

	 Ziyarette	Oda Başkanı Ertuğ-
rul Yüksel;	 ”Meslek	mensuplarımı-
zın	 gerek	 siyasi	 partilerde	 gerek-
se	 diğer	 sivil	 toplum	 örgütlerinde	
bizleri	 temsil	 etmesi	 memnuniyet	
duymaktayız.	Ak	Parti	Altınordu	İlçe	
Başkanlığına	seçilen	SMMM	İbrahim	
Hekim’e	ve	Yönetim	Kurulu	Üyelik-
lerine	seçilen	SMMM	Gülsen	Işık	ve	
SMMM	Necmi	Kaya’ya	yeni	görevle-
rinde	başarılar	diliyorum.	İlimize	ve	

mesleğimize	 katkı	 konusunda	 ken-
dilerine	güveniyorum.	Çalışmaların-
da	başarılar	diliyorum.”	dedi.

 Ak parti Altınordu İlçe Başkanı 
Mali Müşavir İbrahim Hekim;	Ordu	
Mali	 Müşavirler	 Odası	 Oda	 Başka-
nı	 Ertuğrul	 Yüksel	 ve	 Oda	 Sekre-
teri	Bahadır	Baş’ın	yapmış	oldukla-
rı	bu	nezaket	ziyaretlerinden	dolayı	

şahsım	ve	arkadaşlarım	adına	ken-
dilerine	teşekkür	ederim.	Ordu	Mali	
Müşavirler	 odasının	 başarılı	 çalış-
malarını	her	zaman	takip	etmekte-
yiz.	 Odamızın	 her	 konuda	 yanında-
yız.	 İlimize	 ve	 ülkemize	 hizmet	 ko-
nusunda	 elimizden	 gelen	 gayreti	
göstereceğiz.”dedi.	

Denizbank’tan 1-7 Mart Muhasebe Haftasi Nedeni İle
Mali Müşavir Ve Stajyerlere Uygun Kredi İmkanı

	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Haftası	
Kapsamında	Ordu	Denizbank	Şubesi	
Mali	Müşavirlere	ve	stajyerlere	uy-
gun	şartlarda	kredi	imkânı	sağladı.

	 27.02.2015	 Cuma	 günü	 De-
nizbank	 Ordu	 Şube	 Müdürü	 Son-
gül	Belgin	Metin,	Bireysel	Bankacı-
lık	 Danışmanı	 Didem	 Özer	 ve	 Kobi	
Bankacılığı	Danışmanı	Faruk	Ekiz	ile	
birlikte	Ordu	Mali	Müşavirler	Odası-
nı	ziyaret	etti.	Denizbank	Ordu	Şube	
Müdürü	 Songül	 Belgin	 Metin	 	 1-7	
Mart	 Muhasebe	 Haftasını	 kutladık-
larını,	 Muhasebeci,	 Mali	 Müşavirle-
rin	ekonominin	can	damarı	olduğu-
nu	onların	ürettikleri	finansal	tablo-
lar	 ile	müşterilerine	kredi	sunmak-
tayız.	 	Bizler	muhasebeci	mali	mü-
şavirlerin	 hem	muhasebe	haftasını	
kutlayıp,	kendilerine	uygun	şartlar-
da	 hazırlamış	 olduğumuz	 kredi	 al-

ternatiflerini	sunmak	istedik.	

Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel;	Ordu	
Denizbank	 şube	 müdürü	 ve	 bera-
berindekilere	 ziyaretlerden	 dola-
yı	 teşekkür	 ediyorum.	 	 Muhasebe	
meslek	mensuplarının	ekonomideki	

önemini	fark	edip	bu	nazik	ziyaretle-
rinden	dolayı	ve	1-7	mart	muhase-
be	haftası	nedeni	ile	üyelerimize	ve	
stajyerlerimize	sağlandıkları	uygun	
kredi	 imkanı	 için	 meslektaşlarımız	
adına	teşekkürlerimi	sunuyorum.
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Ordu Mali Müşavirler Odası, Oda Üyelerine “Mesleki 
Gelişmeler ve e-Birlik” Konuları İle İlgili Seminer Düzenledi

	 30	Ocak	2015	Cuma	Günü	Ordu	
Mali	 Müşavirler	 Odası	 toplantı	 salo-
nunda	gerçekleştirilen	seminere	TÜR-
MOB	Genel	Sekreteri	Yücel	Akdemir,	
Galatasaray	 Üniversitesi	 Muhasebe-
Finansman	 Anabilim	 Dalı	 Öğretim	
Üyesi	Doç.Dr.	Volkan	Demir,	Luca	Mali	
Müşavir	 ve	 Luca	Net	 ürün	 Yöneticisi	
Cenk	 İçer,	Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yük-
sel	ve	Meslek	Mensupları	katıldı.	

	 Vefatının	 Onuncu	 Yılında	 Mali	
Müşavir	Abidat	 Pınar	Anılarak	 Semi-
nere	Başlandı.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel: 
konuşmasına	 	 geç-
miş	 yılı	 değerlen-
direrek	 başladı.	
“2014		yılının	bakiye	
sorunlarıyla	 2015	
yılına	 girdik.	 Mesle-
ki	 açıdan	 bakarsak	
2014	 yılı	 meslek-
taş	 için	 çok	 önem-
li	bir	yıl	oldu.	Çünkü	
E-Devlet	projesi	ha-
yata	tamamen	geç-
ti.	Artık	her	şey	bil-
gisayar	 ve	 internet	 üzerinden	 yapılı-
yor.	 Bunu	 görülmeyen	 yüzler	 hesa-
ba	katılmayan	mali	müşavirler	becer-
di	ve	hayata	geçirdi.	2014	yılında	çok	
önemli	 bir	 olay	 daha	 oldu.	 TÜRMOB	
Avrupa	 Muhasebeciler	 Birliğine	 üye	
oldu.	 Değerli	 arkadaşlar	 bir	 noktaya	
kadar	geldik.	Bunu	hep	birlikte	başar-
dık	 ve	 başarmaya	 devam	 edeceğiz.	
Biz	meslektaş	 olarak	 bu	mesleği	 bir	
yere	taşıyoruz	ama	tek	taraflı	olmu-
yor.	Bunun	bir	tarafı	da	Maliye	Bakanı,	
yasalar.	 Yani	 yasalar	 bizim	 lehimize	
olacak	yasaları	maalesef	zorlamamı-
za	 rağmen	 çıkartamıyoruz.	 Üsdatlar	
burada	meslek	sorunlarıyla	 ilgili	 çok	
fazla	bir	şey	anlatmak	 istemiyorum.	
Bu	üsdatlar	bu	odaya	TÜRMOB’a	çivi	
çaktılar.	Bu	anlamda	her	zaman	oda-
mızın	yanındalar.	Geldikleri	için	kendi-

lerine	teşekkür	ederiz.	Hepinize	sevgi	
ve	saygılarımı	sunuyorum.”	dedi.

 TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel 
AKDEMİR: Bugün	 eğitim	 çalışmamız	
olduğuna	değinerek;	 “Bu	eğitimin	 te-
mel	nedeni	şu;	Eski	alışkanlıklarımız-
la	artık	muhasebeyi	
yapmamız	mümkün	
değil.	 	 Muhasebe	
mesleği	 her	 alanda	
büyük	 bir	 değişim	
yaşıyor.	 Bunu	 kav-
ramamız	 lazım.	 Bu	
gün	 bu	 toplantının	
temel	 amacı	 mes-
lektaşlarımıza	 bu	
farkındalığı,	 bu	 de-
ğişimi	 kavramala-
rını	 sağlamak.	 Mu-
hasebe	artık	tek	başına	yapılabilir	bir	
olgu	olmaktan	çıktı.

	 Odalardan	bize	gelen	görüşlere	
göre,	Vergi	İncelemeleri	yönerge	tas-
lağının	meslek	mensuplarını	potansi-
yel	 olarak	 suçlu	 olduğuna	 ilişkin	 bir	
yaklaşımla	hazırlandığı	izlenime	varıl-
mıştır.	Bu	nedenle	yönerge	taslağının	
ön	 yargısız	 objektif	 ve	 hukukun	 ev-
rensel	 ilkesini	esasa	alan	ve	öncelik-
le	meslek	mensuplarını	 koruyucu	 ve	
kollayıcı	bir	anlayış	içinde	tekrar	göz-
den	 geçirmenin	 yararlı	 olacaktır.	 Bu	

yönergenin	 bu	 anlamda	 ele	 alınması	
lazım.	Diğer	taraftan	tek	tebliğ	tasla-
ğıyla	ilgili	savunduğumuz	bir	şey	var.	
Bizim	 sorumluluğumuz	 belli	 değer-
li	meslektaşlar.	Biz	Vergi	Usul	Kanu-
nu	227	belirtildiği	gibi	biz	ağlımız	bel-
gelerin	 Vergi	 Usul	 Kanunun	 hüküm-
lerine	göre	defter	ve	belgelere	işlen-
mesinden,	 defter	 ve	 belgelerin	 uy-
gun	beyannamelerin	düzenlenmesin-
den	 sorumluyuz.	 Bizim	 sorumlulu-
ğumuz	burada	bitiyor.	Şuna	bir	 itira-
zımız	yok.	Eğer	yapılan	 işin	 içinde	bir	
kasıt,	 zimmet	 gibi	 olgular	 varsa	 biz	
her	 türlü	 denetime	 açığız.	 Ama	 bu-
nun	dışındaki	konularda	sorumluluğu	
kabul	etmiyoruz.	Biz	defter	ve	belge-
yi	 işlemekten	 sorumluyuz.	 Diğer	 ta-
rafı	devleti	sorumluluğu	buna	da	bir	
şey	söylemiyoruz.	Tabii	bu	işler	düze-
lir.	Ama	bir	şeyin	altını	çizmek	istiyo-
rum.	Tuzun	 kokmaması	 lazım.	 	 Esas	
sıkıntı	 Denetim	 siyasallaşırsa	 bu	 ül-
kede	bunun	altından	hiçbirimiz	kalka-
mayız.	Bizi	asıl	endişelendiren	deneti-
min	 siyasallaşmasıdır.	 Bizi	 hiçbir	 ke-
sim	ilgilendirmiyor.	Denetlenmesi	ge-
reken	 mükellefi	 Devlet	 denetlemeli-
dir.	Denetim	siyasallaşıp	tuz	kokarsa	
bu	ülke	bunun	altından	kalkamaz.	Bi-
zim	 temel	 endişemiz	 bu.	 İncelenenin	
kim	olduğu	bizi	 ilgilendirmiyor.	Bu	in-
celemeler	mükellef	bazında	olmalıdır.	
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Anlayış	bazında	olmamalı.	Yarın	baş-
ka	bir	anlayış	gelir	oda	başka	bir	anla-
yış	denetler.	Bizim	tek	endişemiz	bu.	
Yoksa	biz	meslek	mensubumuza	gü-
veniyoruz.	Güvencemiz	sizlersiniz.	Biz	
her	türlü	sorumluluğun	her	türlü	de-
netimin	altından	kalkarız.	

	 İşte	 bu	 çerçevede	 bizim	 bu	 se-
neki	 sözleşmelerimiz	 çok	 daha	 bü-
yük	 önem	 kazandı.	 E-Birlik	 projesin-
de	sizinde	yakından	ilgilendiğiniz	Hak-
sız	Rekabet	yazılımı	var.	Haksız	Reka-
beti	aramızda	yok	etmemiz	gerekiyor.	
Bütün	problem	kendi	aramızda.	Kendi	
aramızda	birbirimize	sahip	çıkar,	ken-
di	aramızdaki	sorunu	çözersek	hiçbir	
problem	 kalmaz.	 Bu	 sorunu	 çözme-
de	e-birlik	ciddi	bir	adım	olacak.	Cid-
di	adımı	da	şurada	artık	bir	disiplin	iti-
razı	 için,	bir	 kaşe	müracaatı	 için,	 ad-
res	 değişikliği	 için	 odalara	 gelmeye-
ceksiniz.	Üyenin	işi	kolaylaşıyor.		Oda-
mızın	 üyeyle	 ilişkileri,	 Odaların	 TÜR-
MOBla	ilişkileri	kolaylaşıyor.	Ama	ben	
inanıyorum	bu	programa,	bu	yapılan-
lara	 sahip	 çıkar	 gücümüzü	 bölmez-
sek	 altından	 kalkarız	 diye	 düşünü-
yorum.	 Hepinizi	 saygıyla	 selamlıyo-
rum.”	dedi.	

 Luca Mali Müşavir ve Luca 
Net ürün Yöneticisi Cenk İçer: Gü-
nümüzde	 bir	 E-dönüşüm	 yaşıyo-
ruz.	 Bu	 E-Dönüşümde	meslek	 haya-
tımızda	 en	 çok	 bizi	 ilgilendiren	 konu-
lardan	 bir	 tanesi	
E-Defter,	 E-Fatura	
ve	 Kayıt	 Saklama.	
Temel	 yasal	 daya-
nağımız	 yeni	 TTK.	
Yeni	 TTK	 E-Defter	
ve	 E-Faturayla	 ilgi-
li	 güncellemelerin-
den	sonra	Gelir	İda-
resi	 sürekli	 bunlar-
la	ilgili	tebliğleri	ya-
yınlandı.	 Gelir	 İda-
resi	 Başkanlığı’nın	
yol	 haritası	 nedir?	 Bugün	 konuştu-
ğumuz	 her	 şeyi	 kağıt	 ortamında	 ya-
pıyorduk.	Beyannamelerimizi,	fatura-
larımızı	 kağıt	 ortamında	 düzenliyor-
duk.	2004	yılından	itibaren	sürekli	bir	
E-Dönüşüm	 yaşamaya	 başladık.	 Bu-
gün	konuştuğumuz	E-Dönüşümle	ilgi-
li	E-fatura	E-defterleri	görür	olduk.

 Doç. Dr. Volkan DEMİR:	 	 “Mes-
lek	çok	değişiyor.	Bu	tabii	görebildik-
lerimiz.	 Bu	 sistemler	 Dünya’nın	 her	
yerinde	var	bizim	Maliye	Bakanlığı’da	

bununla	ilgili	çalışıyor.		2015	geçiş	yılı.	
Başınıza	 ne	geleceğinizi	 göreceksiniz.	
Kayıt	dışı	eylem	planı	var.	Bizim	Mali	
Müşavirlikte	 sıkın-
tılarımızdan	 bir	 ta-
nesi	 aramızdakile-
ri	tenzi	ediyor.	Ama	
mükellefler	diyor	ki	
Mali	Müşavirim	eko-
nomiden	 çok	 anla-
maz.	 Mali	 Müşavi-
rim	 Finanstan	 da	
anlamaz.	 Mali	 Mü-
şavir	 ne	 yapar	 so-
rusuna	 adamlar	 di-
yor	 ki	 beyanname	 yapar.	 Ortada	 bir	
kavram	var	CEO’ların	büyük	bir	kısmı	
mühendis	 kökenli	 firmalarda.	 Çünkü	
yabancı	dilleri	var.	Bir	çoğunun	belge-
leri	yok	.	Muhasebe	müdürlerinin	üs-
tünde	 bizim	 meslektaşların	 üstünde	
artık	CEO	var.	

	 Bu	meslek	nereye	gidiyor	soru-
suna,	bu	meslek	 tek	 tek	çalışanların	
bitmesine	 gidiyor.	 Naçizane	 hiç	 kim-
seye	akıl	verme	hakkım	yok.	Hiç	kim-
seye	ne	yapması	gerektiğini	söyleye-
cek	ne	sözüm	var	nede	o	kadar	bilgili-
yim.	Ama	az	çok	mesleğin	nereye	git-
tiğini	 görüyorum.	 2015’te	 en	 önem-
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Fatsa Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Recep Varlık için 
Veda Yemeği Düzenlendi

	 Samsun	 Mali	 Hizmetler	 Sos-
yal	 Güvenlik	 Merkezi	 Müdürü	 olarak	
atanan	5	yıldır	Fatsa’da	görev	yapan	
ve	 yeni	 hizmet	 binasının	 yapımında	
önemli	bir	emeği	olan	Fatsa	SGM	Mü-
dürü	Recep	Varlık	 için	21.01.2015	ta-
rihinde	Fatsalı	meslek	mensupları	ta-
rafından	veda	yemeği	düzenlendi.

	 Yemeğe	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	
Yüksel,	Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş	ve	
Oda	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 M.Ender	
Sönmez	ve	Fatsa	ile	Kumru’daki	mes-
lek	mensupları	katıldı.	

li	mesleki	 konular	mükelleflere	veri-
len	muhasebe	hizmetlerinin	listesinin	
çıkarılması	 gerekiyor.	 Sözleşmelerin	
imzalanıp	 Şubat	 sonuna	 kadar	 giril-
mesi	gerekiyor.

	 Dönem	 sonu	 işlemlerini	 klasik	

dönem	 sonu	 işlemleri	 olarak	 anlat-
mayacağım.	 Bağımsız	 Denetim	 çok	
disiplin	 gerektiren	 bir	 iştir.	 Bağımsız	
Denetçi	gördüğü,	yaptığı	her	şeyi	tu-
tanakla	belgeler.	Dönem	sonu	işlem-
leri	 bazıları	 için	 oturup	 beyanname-
yi	hazırlayıp	vermek.	Hatta	bazı	Mali	

Müşavir	 arkadaşların	 yeni	 TTK	 eği-
timleri	gelene	kadar,	TTK’dan	bile	ha-
beri	 yoktu.	 En	 azından	 sorumluluk-
tan	 kurtulmak	 için	fiili	 envanteri	 işti-
rak	edin	ve	tutanak	tutun.“dedi.	Sunu-
munu	meslek	mensupları	ile	paylaştı.	
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Mali Müşavir Olmaya Hak Kazananlar
“Mali Müşavirlik Ruhsatlarını” Tören İle Aldılar

	 2014	yılı	içerisinde	Mali	Müşavir	
olmaya	hak	kazananlara	“Mali	Müşa-
virlik	 Ruhsatları”	 Odada	 düzenlenen	
törenle	 verildi.	 TÜRMOB	 Genel	 Sek-
reteri	Yücel	Akdemir	ve	Ordu	SMMM	
Odası	Yöneticileri	tarafından	yeni	Mali	

Müşavirlere	belgeleri	takdim	edildi.

 TÜRMOB Genel Sekreteri Yü-
cel Akdemir:”Mesleğe	yeni	katılan	ar-
kadaşlarımıza	 çalışma	 yaşamlarında	
başarılar	 diliyorum.	Muhasebe	mes-
leğine	gelecekte	önemli	katkılar	suna-

caklarına	inanıyorum.	Öncelikle	iyi	bir	
Mali	Müşavir	olmanın	en	önemli	şartı	
iyi	bir	birey,	iyi	bir	insan	olmaktır.	Ara-
mıza	yeni	katılan	arkadaşlarıma	mes-
lek	hayatlarında	başarılar	diliyorum”	
dedi.

SMMM	Tanju	Kara’ya	Belgesi,	TÜRMOB	
Genel	Sekreteri	Yücel	Akdemir	tarafından,

SMMM	Ali	Soydan’a	Belgesi,	Oda	Yön.Kur.	
Sayman	Üyesi	Haluk	Civanbay	tarafından

SMMM	Hava	Memiş’e	Belgesi,	Oda	Önceki	
Dönem	Haksız	Rekabet	Kurulu	Başkanı	Ahmet	
Sayan	tarafından

SMMM	Levent	Çoşkun’a	Belgesi,	Doç	
Dr.	Volkan	Demir	tarafından,

SMMM	İsmet	Şen’e	Belgesi,	Oda	
Disiplin	Kurulu	Raportörü	Orhan	Murat	
Gür	ve	Önceki	Dönem	Oda	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Sezai	Kantar	tarafından,

SMMM	Aytekin	Çelenk’e	Belgesi,	2000-
2002	TÜRMOB	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
Orhan	Şebcioğlu	tarafından	verildi.

SMMM	Selim	Can’a	Belgesi,	Oda	Yön.
Kur.	Başkan	Yardımcısı	Mustafa	Çörtük	
tarafından

SMMM	Sacide	Diri’ye	Belgesi,	Oda	
Disiplin	Kurulu	Üyesi	Ercan	Yurttaş	
tarafından,
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	 Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	ve	
Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş	yeni	büro-
larını	açan	SMMM	Levent	COŞKUN	ve	
SMMM	Aytekin	ÇELENK’i	ziyaret	etti-
ler.		

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel: 
“Değerli	 meslektaşım	 Mali	 Müşavir	
Levent	 ÇOŞKUN’un	 bürosundayız.	
Büroda	olmaktan	çok	mutluyuz.	Çok	
zevkli	 keyifli	 bir	 büro	 yapmış,	 ger-
çekten	 her	 şey	 yerli	 yerinde	 düşü-
nülmüş.	Onun	 bu	 yaşamında	 başarı-
lı	olacağına	inanıyorum,	zaten	kendisi	
mesleğin	 içindeydi.	 Hayırlı	 olsun	AL-
LAH	utandırmasın’’	dedi.

 Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavir Levent COŞKUN	ise;	Yapmış	ol-
duğunuz	ziyaret	beni	onurlandırdı	çok	
teşekkür	ediyorum.	Her	zaman	bekli-
yorum.	Dilerim	ki	hem	meslek	yaşan-
tım	 da	 hem	 de	 dostluklarımızda	 sizi	
utandırmam.	 Tekrar	 teşekkür	 ede-
rim’’	dedi.	

 Serbest Mu-
hasebeci Mali Mü-
şavir Aytekin ÇE-
LENK:	 ‘‘Odamızın	
faaliyetlerini	 çok	
beğeniyorum.	 Fır-
sat	 buldukça	 eği-
timlere,	seminerle-
re	katılmaya	çalışı-
yorum.	 Dışarıdan	 gelen	 konuşmacı-
ların	konuları	önemli	konular	oluyor.	
Bilgi	alıyoruz.	Özellikle	her	takıldığım	
konuda	Oda	Başkanımı	 ve	Sekreteri-
mi	 arayabiliyorum,	 yardımcı	 oluyor-
lar.	 Onun	 içinde	 çok	 teşekkür	 ede-
rim.	Oda	da	bir	aile	havası	var.	İnsan-
lar	 birbirleri	 ile	 sa-
mimi	olduktan	son-
ra	bu	güzel	sıcaklık	
devam	 edecektir.	
İnşallah	 bozulmaz.	
Ziyaretiniz	 için	 çok	
teşekkür	 ederim.’’	
dedi.

	 Daha	 Sonra	 SMMM	 Mustafa	
Bektaş	 ile	SMMM	Numan	Dervişoğlu	
Ziyaret	Edildi.

	 Ziyaretlerde	meslek	mensupları	
ile	keyifli	bir	sohbet	ve	mesleki	konu-
larla	ilgili	çeşitli	bilgiler	görüş	alış	ve-
rişinde	bulunuldu.

Ordu Mali Müşavir Odası Yönetim Kurulu Meslek 
Mensuplarını Ziyaret Etti

SMMM Levent Çoşkun ve SMMM Aytekin Çelenk Ziyaret Edildi

SMMM Kader Aydın, SMMM Metin Naim Saygılı ve SMMM Fatma Altunışık ziyaret edildi

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel,	
Oda	Sekreteri	 Bahadır	 Baş	Oda	Baş-
kan	Yrd.	Mustafa	Çörtük,	Yönetim	Ku-
rulu	Koor.	Üyesi	M.Ender	Sönmez	ve	
Oda	Disiplin	Kurulu	Üyesi	Ercan	Yurt-
taş	 İle	 beraber	 yeni	 bürolarına	 taşı-

nan	 SMMM	 Kader	 Aydın	 ve	 SMMM	
Metin	Naim	Saygılı	ile	Fatsa	Medi	Tech	
Avrasya	Hastanesinde	çalışan	SMMM	
Fatma	Altunışık’ı	ziyaret	ettiler.		

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel;	
“Bizler	 Oda	 Yönetim	 Kurulu	 olarak	
meslektaşlarımızın	 her	 zaman	 ya-
nındayız.	Fiilen	onların	bürosunda	ol-
mak,	onlarla	dertleşmek,	sorunlarını	

yerinde	dinlemek	için	her	fırsatta	bü-
rolarını	ziyaret	ediyoruz.	Yeni	bürola-
rına	taşınan	meslektaşlarımıza	hayırlı	
ve	bol	kazançlar	diliyoruz.”	dedi.

	 Ziyaretlerde	meslek	mensupları	
ile	keyifli	bir	sohbet	ve	mesleki	konu-
larla	ilgili	çeşitli	bilgiler	görüş	alış	ve-
rişinde	bulunuldu.
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Ordu Mali Müşavirler Odasında Ocak Ayında
“Bağımsız Denetim” Eğitimleri Gerçekleştirildi

	 Ordu	Mali	Müşavirler	Odası	top-
lantı	 salonunda	 “Bağımsız	 Denetim	
Eğitimleri”	gerçekleştirildi.	Eğitimleri,	
Ankara	Üniversitesi	Öğrt.	Üyesi	Prof.	
Dr.	 Kadir	 Gürdal	 ve	 KTÜ	Öğrt.	Üyesi	
Doç.	Dr.	Engin	Dinç	tarafından	verildi.	
Eğitimlere	meslekte	15	yıllık	tecrübe-
ye	sahip	olan	44	oda	üyesi	katıldı.	

	 Konuyla	 ilgili	 Bülten	 Dergimize	
açıklamalarda	 bulunan	 Oda Başka-
nı Ertuğrul YÜKSEL şu	hususlara	de-
ğindi:	”26.12.2012	tarih	ve	28509	sa-
yılı	 resmi	 gazetede	 yayımlanan	 Ba-
ğımsız	 Denetim	 yönetmeliğinin	 geçi-
ci	 1.	 Maddesi	 kapsamına	 giren	 YMM	
ve	SMMM	ünvanlı	meslek	mensupla-
rının	aynı	madde	uyarınca	geçiş	döne-
mi	 eğitimlerinin	 yapılması	 konusun-
da	Kamu	Gözetimi,	Muhasebe	ve	De-
netim	 Standartları	 Kurumu	 tarafın-
dan	Bağımsız	Denetim	Geçiş	Eğitimle-
ri	için	TÜRMOB	ile	Ankara	Üniversitesi	

iş	birliği	anlaşması	yapmış	bulunmak-
tadır.	Bu	yetki	çerçevesinde	Ordu’dan	
müracaata	 bulunan,	 mesleğinde	 15	
yılını	tamamlayıp	Lisans	mezunu	olan	
44	meslek	mensubu	eğitimlere	katıl-
mış	olup,	bu	eğitim	sürecinin	sonun-
da	Bağımsız	Denetçilik	Belgesi	alma-
ya	inşallah	hak	kazanacaklardır.	

	 Biz,	Ordu	Mali	Müşavirler	Odası	
olarak	“Bağımsız	Denetim”	sürecinde	
TÜRMOB’un	 gösterdiği	 yol	 çerçeve-
sinde	 hareket	 ettik.	 Eğitimlere	 TÜR-
MOB	taraf	olana	kadar	katılmadık.	Ne	
zaman	 TÜRMOB	Ankara	Üniversitesi	
ile	işbirliği	antlaşması	imzaladı.	Bizde	
o	an	itibarıyla	üyelerimizin	bu	eğitim-
lere	katılabileceğini	duyurduk	ve	üye-
lerimizin	bir	hak	kaybına	uğramasına	
izin	vermedik.

	 Ancak	 TÜRMOB’un	 ve	 Odaların	
belirlediği	üç	kırmızı	cizgimizden	asla	
taviz	vermedik.	TÜRMOB	Eğitimlerinin	

kabulünü	istiyoruz.	Bağımsız	Denetçi-
lik	için	getirilen	15	yıllık	kıdem	şartının	
kaldırılması,	genç	meslektaşlarımızın	
önüne	çıkartılan	engelin	kaldırılmasını	
istiyoruz.	 Denetim	 her	meslek	men-
subunun	 hakkıdır.	 Son	 olarak	 TÜR-
MOB	ile	işbirliği	yapılmasını	istiyoruz.”	
dedi.	

	 Muhasebe	 Standartları	 ve	 SPK	
ders	 eğitimleri,	 7	 –	 11	 Ocak	 tarihle-
ri	arasında	Ankara	Üniversitesi	Öğrt.	
Üyesi	 Prof.	 Dr.	 Kadir	 Gürdal	 tarafın-
dan	gerçekleştirildi.	

	 Denetim,	 Kurumsal	 Yönetim	 İl-
keleri	 ve	 Finansal	 Yönetim	 dersleri	
eğitimleri,	 14	 -	 18	Ocak	 tarihleri	 ara-
sında	KTÜ	Öğrt.	Üyesi	Doç.	Dr.	Engin	
Dinç	tarafından	gerçekleştirildi.	

	 Ankara	 Üniversitesi	 ile	 yapılan	
anlaşma	çerçevesinde	eğitimlere	ka-
tılanlara,	eğitim	dokümanları	ve	tab-
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let	bilgisayarlar	teslim	edilmiştir.		 	 Eğitimlere	katılan	hocalara	eği-
tim	 bitiminde	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	

Yüksel	 tarafından	 plaket	 takdiminde	
bulunuldu.

	 Ordu’da	7-18	Ocak	tarihleri	arasında	Ankara	Üniversitesi	tarafından	açılan	ve	2	hafta	devam	eden	eğitimlerin	
ardından	44	Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavirler	düzenlenen	törenle	sertifikalarını	aldılar.	

Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitim Sertifikaları Törenlerle Teslim Edildi.
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Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu ile Mesleki Araştırma ve 
Mevzuat Komisyonu 2015 Yılı 1. Toplantısı Yapıldı

	 Toplantıya	 Mesleki	 Soruştur-
ma	ve	Denetim	Komisyonu	Başkanı	
Murat	BAŞARAN	SAĞRA	ve	Mesleki	
Soruşturma	ve	Denetim	Komisyonu	
Üyeleri	Aydın	ERGÜN	ile	Erdem	BEK-
TAŞ	Katıldı.	

	 Toplantı	hakkında	değerlendir-
melerde	bulunan	Mesleki Soruştur-
ma ve Denetim Komisyonu Başkanı 
Murat BAŞARAN SAĞRA; 		‘‘Kurulu-
muz	 2014	 yılı	 içerisinde	 Oda	 Yöne-
tim	 Kurulu	 tarafından	 komisyonu-
muza	 intikal	 ettirilen	dosyalar	hak-
kında	gerekli	 çalışmalar	ve	araştır-
malar	yapılarak	elde	edilen	tutanak-
lar	 ve	 sonuçlar	 oda	 yönetim	 kuru-
luna	 intikal	 ettirilmiştir.	 2015	 yılın-
da	komisyonumuz	oda	yönetim	ku-
rulu	ile	birlikte	Ordu	Merkez	ve	ilçe-
lerde	bulunan	büroların	ziyaret	edil-

mesi,	büro	standartlarına	uygunlu-
ğu,	büro	tescil	belgelerinin	bulunup,	
bulunmadığının	vize	işlemlerinin	ya-
pılıp	 yapılmadığı,	 ayrıca	 bürolarda,	
gözetimde	 staj	 yapan	 stajyerlerin	

periyodik	olarak	yılda	en	az	4	defa	
ziyaret	 edilip	 fiilen	 çalışıp	 çalışma-
dıklarını	tespit	etmek	üzere	iş	yerle-
rine	ziyaretlerde	bulunacaklarını	be-
lirtti.’’

	 Toplantıya	 Mesleki	 Araştır-
ma	 ve	 Mevzuat	 Komisyonu	 Başka-
nı	Gökhan	ŞAHİN	ve	Mesleki	Araştır-
ma	ve	Mevzuat	Komisyonu	 	Üyele-
ri	 Mehmet	 YEŞİLKAŞ	 ile	 Mevlüdiye	
ADIGÜZEL	TÖNGEL	Katıldı.	

	 Toplantı	hakkında	değerlendir-
melerde	 bulunan	 Mesleki Araştır-
ma ve Mevzuat Komisyonu Başka-
nı Gökhan ŞAHİN; 	 	 ‘‘Öncelikle	 top-
lantıya	katılan	kurul	üyesi	arkadaş-
larıma	 teşekkür	 ediyorum.	 Toplu-
mu	 yakından	 ilgilendiren	 6552	 sa-
yılı	 Torba	Yasa	 Kanunun	 beklentile-
re	cevap	vermediğini,	af	değil	sade-
ce	taksitlendirmeden	ibaret	olduğu-
nu,	İş	dünyasının	Stok	Affı,	Kasa	fon-
ları,	Matrah	Artırım	ve	daha	güncel	
borçları	kapsayan	bir	torbanın	daha	
faydalı	 olacağı	 kanaati	 toplantıdaki	

üyelerle	 paylaştı.	 Mükerrer	 227’ye	
benzer	Meslek	mensuplarını	müte-
selsil	sorumlulukları	hakkında	mev-
zuat	yapıya	ilave	yayınlanan	taslağı	
meslek	mensupları	olarak	kesinlikle	
kabul	 bulmadıklarını,	 Meslek	 men-

supları	 sadece	 kendi	meslek	 örgü-
tü	olan	TÜRMOB’a	olduğu	anlayışını	
savundu.	TÜRMOB’un	bu	konularda	
gerekli	 çaba	 ve	 çalışmaları	 yaptığı-
nı	komisyon	üyeleriyle	takdirle	kar-
şıladıklarını	belirtti.		

Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu

Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu
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Vergi Haftası Kutlandı

ATATÜRK ANITINA CELENK KOYMA TÖRENİ

ORDU SMMM ODA ZİYARETİ

	 23	Şubat	–	1	Mart	2015	ta-
rihleri	arasında	,	 ilimizde	ve	ülke	
genelinde	 Vergi	 Haftası	 Kutlan-
maktadır.	26.	Vergi	Haftası	etkin-
likleri	çerçevesinde;	Ordu	Defter-
darı	Erol	Pişkin,	Oda	Başkanı	Er-
tuğrul	Yüksel,		Vergi	Dairesi	Mü-

dürleri,	Daire	çalışanları	ve	Mes-
lek	Mensupları		23	Şubat	Pazar-
tesi	günü	saat	09:00	da		ATAMI-
ZIN	huzurunda	bir	araya	geldiler.

	 Vergi	 Haftası	 etkinlikleri	 kapsa-
mında	ilk	gün	kurum	ziyaretlerini	sür-
düren	Ordu	Defterdarı	Erol	Pişkin	ve	
yetkililer.	Pazartesi	Ordu	SMMM	Oda-
sını	ziyaret	ettiler.

	 Ordu	 Defterdarı	 Erol	 Pişkin	 ve	
beraberinde,	 Defterdar	 Yardımcı-
sı	 Bülent	 Pabuççu,	 Gelir	Müdürü	 Ra-
mazan	Çakan,	Milli	Emlak	Müdürü	Ya-
vuz	Uyaroğlu,	Köprübaşı	Vergi	Daire-
si	Müdürü	Mustafa	Kul,	Boztepe	Vergi	
Dairesi	Müdürü	İzzet	İdris	Erkan,	Mu-
hakemat	Müdürü	 Sevinç	 Çoluk,	 ziya-
rette	bulundular.

	 Ziyaretçileri,	 Ordu	 SMM	 Odası	
Başkanı	Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	
Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş,	Oda	Yöne-
tim	Kurulu	Koor.	Üyesi	M.Ender	Sön-
mez	ve	meslek	mensupları,	karşıladı-
lar.

 Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL:  
‘‘Odamıza	 ziyarette	 bulunduğunuz	
için	 çok	 teşekkür	 ederiz.	 Vergiyi	 ifa-

de	eden	iki	söz	var	ben	bunları	söyle-
mek	istiyorum.	Birincisi	çiçekler	ilgiy-
le,	çocuklar	sevgiyle,	Devlet	vergiyle	
büyür.	Diğeri	ise	Türkiye	bilgi,	sevgi	ve	
vergiyle	kalkınır.		Türkiye’nin	gündemi	
çok	 dolu	 Muhasebe	 ve	 Vergi	 Hafta-
sı	güme	gidiyor	ama	biz	yine	de	göre-
vimizi	 yapalım.	Vergi	Dairesi	 burada,	
belgeyi	düzenleyen	götüren	muhase-
beciler	burada,	sadece	fazla	bağlı	ol-
mayan	mükellefler	yok	onları	 da	biz	
temsil	 ediyoruz.	 Çünkü	onlardan	 üc-
ret	alıyoruz,	para	alıyoruz.	Vergi	Da-
iremizin	en	yetkilileri	buradalar.	Vergi	
Dairesi	ile	bir	problem	yaşıyor	muyuz,	
varsa	bir	problem	birinci	ağızdan	 ile-

telim	konuşalım.	Eleştiriden	kalite	do-
ğar	mantığı	 ile	bu	konulara	değiniyo-
ruz.	Burada	bu	konuları	konuşacağız.	
Bir	anlamda	da	dertleşeceğiz.’’	dedi.

 Defterdar Erol PİŞKİN:	 “Bizle-
ri	kabul	ettiğiniz	için	teşekkür	ederim.	
Bu	benim	içinde	bulunduğum	26.	Ver-
gi	Haftası	Kutlaması	olacak.	27.	Ver-
gi	 Haftası	 Kutlamasında	misafir	 ola-
cağım.	 Yıllar	 geçiyor,	 günler	 geçiyor	
her	 şeyin	 sonu	 olduğu	 gibi	 memuri-
yetinde	 sonu	geliyor.	Vergi	Haftasın-
da	çeşitli	 kutlamalarımız	oluyor.	Her	
sene	 geliştirerek,	 yenilikler	 getirerek	
Vergiyi	tanıtmaya	anlatmaya	çalıştık.	
Bu	sene	Bakanlığın	zorunluluğu	ile	bi-
zim	bir	konserimiz	oluyor,	bir	ödül	tö-
reni	oluyor.	Bunu	Muhasebeciler	Haf-
tası	 ile	 bir	 araya	 getirdik.	 Perşembe	
günü	 hepinizin	 katılımıyla	 kutlayaca-
ğız.	Verginin	kuruluşuna	Verginin	he-
saplanmasına	en	büyük	katkıyı	veren	
bir	meslek	kuruluşu	ile	birlikte	bu	kut-
lamayı	 yapacağız.	 Hepinize	 şimdiden	
teşekkür	ediyorum.	Vergi	Haftanız	ve	
Muhasebeciler	Haftanız	kutlu	olsun.”	
dedi.
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1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlandı

1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Valilik Ziyareti

	 Ordu	 Serbest	 Muhasebe-
ci	 Mali	 Müşavirler	 Odası	 Yönetim	
Kurulu	 Üyeleri	 “1	 Mart	 Muhasebe-
ciler	 Günü”	 dolayısıyla	 Vali	 İrfan	
BALKANLIOĞLU’nu	 makamında	 zi-
yaret	etti.

	 Ordu	Serbest	Muhasebeci	Mali	
Müşavirler	 Odası	 Başkanı	 Ertuğrul	
YÜKSEL	 ile	 Yönetim	 Kurulu	 Üye-
leri	 Bahadır	 BAŞ,	 Haluk	 CİVANBAY,	
Sait	 GÜLTEPE	 ve	 Murat	 Başaran	
SAĞRA’yı	 makamında	 kabul	 eden	
Vali	 İrfan	BALKANLIOĞLU,	 1-7	Mart	
tarihleri	arasında	kutlanan	muhase-
becilerin	 günü	 kapsamında	 gerçek-
leştirilen	ziyaretten	duyduğu	mem-
nuniyeti	dile	getirerek,	muhasebeci-
ler	ve	mali	müşavirlerin	önemli	bir	
meslek	 grubu	olarak	 hizmet	 verdi-
ğini	belirtti.

	 Konuşmasında	vergi	vermenin	
önemine	de	değinen	Vali BALKANLI-
OĞLU, ”Kayıt	altına	alınmış	bir	eko-
nominin,	 vergilenmiş	 bir	 kazancın	
ve	buna	bağlı	olarak	verginin	tahsil	
edilmesinin	bir	tamamlayıcı	unsuru-
dur.	Yanlış	hesap	yapma	Muhasebe-
ciye	de	zamanla	maddi	manevi	kül-
fetler	getirmeye	başladı.		Bu	neden-
le	 arkadaşlarımız	 daha	 bir	 dikkatli,	
mevzuatı	 daha	 iyi	 takip	 ederek	 işi-
ni	yapmak	durumunda	kalıyorlar.	O	
nedenle	sizleri	de	kutluyorum	başa-
rılarınızın	devamını	diliyorum.’’	dedi.

	 Ziyarette	 konuşan	 Ordu	 Ser-
best	 Muhasebeciler	 Mali	 Müşavir-

ler	Odası Başkanı Ertuğrul YÜKSEL 
ise,	her	yıl	Mart	ayının	ilk	haftasında	
‘Muhasebeciler	 Günü’nü	 çeşitli	 et-
kinlikler	 ile	 kutladıklarını	 söyledi	 ve	
Serbest	 Muhasebeciler	 Mali	 Müşa-
virler	Odası’nın	çalışmaları	hakkında	
bilgi	verdi.
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muhasebe haftası

1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Ziyaret Edildi
	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	Bahadır	BAŞ,	Yönetim	Ku-
rulu	 Saymanı	 Haluk	 Civanbay,	 Oda	
Yönetim	Kurulu	Koor.	Üyesi	Mehmet	
Ender	SÖNMEZ,	Haksız	Rekabet	Ku-
rulu	 Başkanı	 Sayit	 Gültepe,	 Disip-
lin	Kurulu	Başkan	Yrd.	Gülizar	Çak-
mak,	Tesmer	Sekreteri	Ayşe	Gül	Şa-
hin,	Mesl	eki	Soruşturma	ve	Dene-
tim	Komisyonu	Başkanı	Murat	Başa-
ran	Sağra	Altınordu	Belediye	Başka-
nını	ziyarette	bulundular.

 Ordu Belediye Başkanı Enver 
YILMAZ:	Geçtiğimiz	hafta	Vergi	Haf-
tası	için	Defterdar	Bey	ve	Ekibi	gel-
mişti.	Bu	haftada	sizleri	ağırlamak-
tan	onur	duyuyorum.		1-7	Mart	Mu-
hasebe	 Haftanızı	 kutluyorum.	 Mu-
hasebeci,	 Mali	 Müşavirlerin	 Vergi-
nin	 Toplanmasında	 Ülkenin	 Ekono-
mik	 Verilerinin	 oluşturulmasında	
çok	yoğun	çaba	sarf	ettiğini	biliyo-
rum.	Muhasebeci,	Mali	Müşavirlerin	
denetim	 konusunda,	 hesap	 verme	
konusunda	çok	önemli	fonksiyonla-
rı	olduğunu	gelecekte	bu	fonksiyon-
ların	daha	da	artacağını	görüyorum.	
Sayın	başkan	ve	ekibine	bu	hafta	ne-

deniyle	 yapmış	 olduğu	 ziyaret	 için	
teşekkür	ediyorum.	Dedi.			

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel;	
”Şubat	ayının	son	haftası	Vergi	Haf-
tası	 idi.	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Hafta-
sı	Türkiye’nin	gündemi	her	ne	kadar	
seçim	nedeni	ile	dolu	ise	de	biz	haf-
tamızı	kutluyoruz.	Burada	amacımız	
muhasebe	mesleği	anlatmak	ve	ka-
muoyunun	dikkati	çekmek	Muhase-
be	 ’ye	 ilgisi	 olmayan	 hiç	 kimsenin	
olmadığını	her	bireyin,	her	kurum	ve	
kuruluşun	bir	muhasebesi	olduğunu	
anlatmak	 bu	 hafta	 tüm	 Türkiye’de	

etkin	 bir	 şekilde	 kutlanıyor.	 Sayın	
Belediye	Başkanımıza	güzel	dilekleri	
ve	ifadeleri	için	teşekkür	ediyorum.”	
dedi.	Daha	sonra	oda	üyeleri	ve	oda	
çalışmaları	hakkında	bilgiler	sundu.
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Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş,
 Ordu Mali Müşavirler Odasını Ziyaret Etti

	 Altınordu	Belediye	Başkanı	En-
gin	 Tekintaş	 ve	 Başkan	 Yrd.	 Aydın	
Şaşmaz	 Odamızı	 ziyaret	 etti.	 Ziya-
rette	Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	
Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş,	Oda	Yö-
netim	 Kurulu	 Üyesi	 M.	 Ender	 Sön-
mez,	 TESMER	 Sekreteri	 Ayşe	 Gül	
Şahin,	AK	parti	İl	Yöneticisi	Mali	Mü-
şavir	 Tuncay	Uzunçakmak,	Ak	 par-
ti	Altınordu	Bel.	Meclis	Üyeleri	Mali	
Müşavir	 Avni	 Baytar,	 Mali	 Müşavir	
Mustafa	Şenocak,	Mali	Müşavir	Tuğ-
ba	Kılıç	ve	AK	parti	Altınordu	İlçe	Yö-
neticisi	Mali	Müşavir	Gülsen	Işık	kar-
şıladılar.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel; 
”Belediye	 Başkanımızın	 ve	 Başkan	
Yardımcımıza	 ziyaretleri	 nedeni	 ile	
çok	teşekkür	ediyoruz.“	dedi.

	 Ziyarette	Ordu Altınordu Bele-
diye Başkanı Engin Tekintaş:	 ‘‘Evet	
yine	bir	hafta	yaşandı.	Bu	dönemin	
hem	mali	 açıdan	hem	de	vergi	açı-
sından	hayırlı	olmasını	diliyorum.	Bu	

ara	 siyasi	 atmosferden	 kaynakla-
nan	bir	durum	oldu	mecburen.	So-
kaklara	 bakıldığı	 zaman	 tüm	 siyasi	
partilerin	kendi	iç	çalışmalarıyla	ilgi-
li	yansımaları	gözüküyor.		

	 Muhasebeci,	 Mali	 Müşavirler	
için	Mart	ayı	hem	muhasebe	hafta-
sı	 hemde	 gelir	 vergisi	 mükellefle-
rinin	 beyannamelerinin	 verildiği	 bir	
dönem.	 Yoğun	 bir	 dönem.	 Beyanın	
doğru	 yapılması	 halinde	 hem	 mali	
yönünden	 işleyişi,	 hem	 de	 gelir	 gi-
der	 açısından	 dengeli	 oluyor.	 Ver-
gilendirmenin	 sadece	 beyan	 ede-
lim	mantığıyla	değil	de	kaynağında-
ki	 olumsuzlukları	 gidererek	 herke-

se	yaygınlaştırılması	lazım.	Yeniden	
haftanızı	kutluyorum’’		dedi.	

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yük-
sel;	 Ordu	 Belediye	 Başkanı	 Engin	
Tekintaş’a	Oda	Hizmet	Binasını	gez-
dirdi	 ve	 Oda	 ile	 ilgili	 çeşitli	 bilgiler	
sundu.	
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Ak Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Mali Müşavir Hamide Aydemir 
Demir Odamızı Ziyaret Etti
	 Ak	Parti	Ordu	Milletvekili	Aday	
Adayı	 ve	 ayrıca	Odamız	Üyesi	 olan	
Mali	 Müşavir	 Hamide	 Aydemir	 De-
mir	Odamızı	bir	başka	ifade	ile	evini	
ziyaret	etti.	Ziyaret	sırasında	Hami-
de	Aydemir	Demir	ile	birlikte	meslek	
mensupları	 Gülüzar	 Çakmak,	 Çağla	
Çoluk,	Hatice	Yaldız	Bingöl,	Mustafa	
Şenocak,	Özlem	Yıldırım,	Sultan	Su-
ğur,	Fatma	Karataş,	Asiye	Acar	Öz-
can	ve	Kader	Aydın	da	odayı	ziyaret	
etti.

	 Ziyaretçileri	 Oda	 Başkanı	 Er-
tuğrul	Yüksel,	Oda	Sekreteri	Baha-
dır	 Baş	 ve	 Oda	 Koordinatör	 Üyesi	
M.Ender	Sönmez	karşıladı.

 Ordu Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Ertuğrul Yüksel: ”Siyasi	gö-
rüş	ne	olursa	olsun	hangi	meslekta-
şımız	aday	olmuşsa	her	zaman	başı-
mızın	üzerinde	yeri	var”

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	
konuşmasında	 şu	 hususlara	 değin-
di:	 “Değerli	 Meslektaşım	 Hamide	
Hanım	odamızı	 ziyaret	etti.	Kendisi-
ne	 teşekkür	 ediyorum.	 Bu	 aslında	
ziyaret	sayılmaz.	Çünkü	Hamide	Ha-
nım	odamızın	üyesi	evine	geldi	sayı-
lır.	Biz,	bir	meslektaşımızın	milletve-
kili	 aday	 adayı	 olmasından	 son	de-
rece	 mutluyuz.	 Öncelikle	 yürüdü-
ğünüz	bu	yolda	başarılar	diliyorum.	
Mesleğinde	başarılı	olan	bir	arkada-
şımız.	 Biz	 Mali	 Müşavir	 olarak	 sizi	
mecliste	 görmekten	 mutluluk	 du-
yarız.	Mesleki	sorunlarımız	çok	faz-
la.	 Sorunlarımızı	 söylemekle	 veya	
basına	 yansıtmakla	 olmuyor	 icraat	
lazım.	Siyasi	görüş	ne	olursa	olsun	
hangi	meslektaşımız	aday	olmuşsa	
her	 zaman	 başımızın	 üzerinde	 yeri	
var.”	dedi.

 AK Parti Milletvekili Aday 
Adayı Mali Müşavir Hamide Ayde-
mir Demir: ”Bizim mesleki sorunla-
rımızı başka bir meslek camiası çö-

zemez. Bu sorunları bizler birlikte 
çözeceğiz.”

	 Hamide	Aydemir	Demir	konuş-
masında	şu	hususlara	değindi:	”Sa-
yın	 Oda	 Başkanım,	 Değerli	Meslek-
taşlarım	 bende	 odamda	 olmaktan	
son	derece	mutluyum.	Siyasete	ka-
dın	 eli	 değmesi	 gerektiğini	 her	 za-
man	söylüyorum.	Biz	bir	kadın	ola-
rak	 hakikatten	 çok	 zor	 bir	 meslek	
seçmişiz.	 Ben	 birlik	 ve	 beraberlik-
le	hem	mesleki	alanda	hem	de	sos-
yal	alanda	bütün	zorlukların	üzerin-
den	 geleceğimize	 inanıyorum.	 Da-
yanışma	olmadan	tek	kişi	hiç	kimse	
diye	düşünüyorum.	Her	zaman	bir-
likte	yürümeyi,	 varsa	sorunlarımızı	
birlikte	çözmeyi	arzu	ediyorum.	Bi-

zim mesleki sorunlarımızı başka bir 
meslek camiası çözemeyeceği için 
çözüm noktası bizleriz.	İnşallah	gö-
rev	 nasip	 olursa	 mesleğimizin	 so-
runlarıyla	 yakından	 ilgileneceğime	
dair	buradan	sözlerimi	veriyorum.“	
dedi.

	 Başkanımızın	 da	 çok	 kuvvetli	
bir	ekibi	var.	Mesleki	anlamda	bizi	hiç	
yalnız	 bırakmadılar	 hiçbir	 zaman.	
Gerek	 etkinlik,	 gerek	 mesleki	 bilgi-
lendirme,	gerek	seminer	kendilerini	
her	alanda	hissettirdiler.	Bu	başarı-
lı	çalışmaları	takdir	ediyoruz.	Bütün	
camia	takdir	ediyor.	Buradan	tekrar	
sayın	Başkanımıza,	sayın	sekreteri-
mize	ve	oda	yöneticilerimize	çok	te-
şekkür	ediyorum.’	dedi.
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 Konuşmaların ardından Oda 
Sekreteri Bahadır Baş, “AK	 Parti	
Milletvekili	 Aday	 Adayı	 Mali	 Müşa-
vir	Hamide	Aydemir	Demir’e	Mesle-
ki	Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri	baş-

lıklı	bir	dosya	sundu.”

	 Daha	sonra	Ordu	SMMM	Oda-
sında	 düzenlenen	 Ankara	 Üniversi-
tesinin	 düzenlediği	 Bağımsız	 Dene-
tim	 eğitimlerinde	 başarılı	 olanlara	

belgeleri	verildi.	Mali	Müşavir	Hami-
de	Aydemir	Demir’in	Başarı	Belgesi	
Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	 tara-
fından	verildi.	

Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bayan Futsal Takımı 
Ordu SMMM Odasını Ziyaret Etti
	 Ordu	İl	1.olan	Zuver	Kaya	Mes-
leki	 ve	 Teknik	 Anadolu	 Lisesi	 Bayan	
Futsal	Takımı	Ordu	SMMM	Odası	Baş-
kanı	Ertuğrul	Yüksel’i	ziyaret	etti.

	 Ziyarette	 Oda Başkanı Ertuğ-
rul Yüksel; “Ordu’da	 düzenlenen	 li-
seler	arası	bayan	futsal		turnuvasın-
da	il	1.	Olan	öğrencilerimizi	ve	onların	
bu	başarısında	büyük	pay	sahibi	olan	
öğretmelerini	 tebrik	 ediyorum.	 Fut-

bolda	 bayanlarımızın	 da	 olması	 biz-
leri	 sevindiriyor.	 Herkes	 futbolu	 er-
keklerin	ilgi	alanı	olarak	biliyor.	Ama	
sizler	bu	şekilde	bir	başarı	elde	ede-
rek	biz	bayanlarda	futbolda	varız	di-
yorsunuz.	Sizin	gibi	diğer	bayanlarda	
futbola	ilgi	duyar	ise	futbolda	şidde-
tin	önüne	geçebiliriz.	Amasya’da	ka-
tılacağınız	 turnuvada	 sizlere	 başarı-
lar	diliyorum.”	dedi.
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1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Altınordu 
Belediye Başkanı Ziyaret Edildi
	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	Bahadır	Baş,	Yönetim	Ku-
rulu	 Saymanı	 Haluk	 Civanbay,	 Oda	
Yönetim	Kurulu	Koor.	Üyesi	Mehmet	
Ender	Sönmez,	Haksız	Rekabet	Ku-
rulu	Başkanı	Sayit	Gültepe,	Mesleki	
Soruşturma	ve	Denetim	Komisyonu	
Başkanı	Murat	 Başaran	 Sağra	Altı-
nordu	 Belediye	 Başkanını	 ziyarette	
bulundular.

 Altınordu Belediye Başkanı 
Engin TEKİNTAŞ: Muhasebe	 Hafta-
sı	nedeniyle	bizleri	ziyaret	eden	Sa-
yın	Başkana	ve	Yönetim	Kuruluna	zi-
yaretleri	nedeni	 ile	 teşekkür	ediyo-
rum.	 Muhasebe	 Haftanızı	 kutluyo-
rum.	Özellikle	Mali	Müşavirler,	Mu-
hasebe	Yönetim	Grubu	Verginin	 te-
melidir.	 Sizin	 çalışma	 arkadaşla-
rınızın,	 üyelerinizin	 hazırlamış	 ol-
duğu	 envanterlerden	 hareketle	 bi-
lanço	 gelir	 tablosu	 hazırlanıyor	 ve	
buna	göre	vergiyi	yönlendiriyor.	Bu	

anlamda	ülke	 için	önemli	bir	yükün	
altındasınız.	Sayın	Başkanın,	değer-
li	Yönetim	Kurulunun	ve	tüm	muha-
sebe	camiasının	1-7	Mart	Muhasebe	
haftasını	kutluyorum.”	dedi.

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel;	
”Belediye	 Başkanımıza	 güzel	 dilek-
leri	ve	ifadeleri	 için	teşekkür	ediyo-
rum.”	Dedi.	Daha	sonra	oda	üyeleri	 ve	oda	çalışmaları	hakkında	bilgiler	

sundu.

1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Ticaret ve 
Sanayi Odası Ziyareti
	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	 Bahadır	 Baş,	 	 Oda	 Yöne-
tim	 Kurulu	 Saymanı	 Haluk	 Civan-
bay,	 Mesleki	 Soruşturma	 ve	 Dene-
tim	Komisyonu	Başkanı	Murat	Başa-
ran	Sağra	Ticaret	ve	Sanayi	Odasına	
ziyarette	bulundular.

 Oda Başkanı Ertuğrul YÜK-
SEL:  “Geçtiğimiz	hafta	Şubatın	son	
haftası	vergi	haftasıydı.	1-7	Mart	da	
Muhasebe	Haftası	bunu	sadece	mu-
hasebecilerle	 özdeştirmemek	 ge-
rek.	 Çünkü	 	 herkesin,	 her	 bireyin,	
her	kuruluşun	muhasebesi	vardır	Bu	
anlamda	muhasebe	haftası	çok	ge-

niş	kapsamlıdır.	Herkesin	diğer	mu-
hasebeleri	ve	ülke	muhasebesini	 iyi	
yapması	 anlamında	muhasebe	haf-
tanızı	kutlarım.”	dedi.

 Ticaret ve Sanayi Odası Baş-

kanı Servet ŞAHİN ise;	yapılmış	olan	
ziyaretten	 çok	 memnun	 olduğunu	
belirterek	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Haf-
tasını	kutladı.	
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1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Ticaret 
Borsası Ziyareti
	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	 Bahadır	 Baş,	 Oda	 Yöne-
tim	 Kurulu	 Saymanı	 Haluk	 Civan-
bay,	Oda	Yönetim	Kurulu	Koor.	Üye-
si	 Mehmet	 Ender	 Sönmez,	 Haksız	
Rekabet	Kurulu	Başkanı	Sayit	Gülte-
pe,		Mesleki	Soruşturma	ve	Denetim	
Komisyonu	 Başkanı	Murat	 Başaran	
Sağra	ve	Ticaret	Borsasına	ziyaret-
te	bulundular.

 Oda Başkanı Ertuğrul YÜK-
SEL:  “Bu	hafta	içerisinde	amacımız	
muhasebenin	 çıtasını	 yükseltmek,	
çünkü	 muhasebe	 sadece	 tüccarın	
esnafın	kayıtlarını	tutmak	anlamına	
gelmiyor.	Her	 bireyin	 herkesin	mu-
hasebesi	var.	Bütçen	için	muhasebe	
yap,	 kendin	 için	muhasebe	yap,	Ül-
ken	 için	muhasebe	yap	yani	bunları	
da	kapsadığı	 bu	haftayı	paydaşları-
mız	ile	paylaşıyor	ve	dilimiz	döndü-
ğünce	anlatmaya	çalışıyoruz.”	dedi.
için	herkesi	ziyaret	ediyoruz.	

 Ticaret Borsası Başkanı Ziver 

Kahraman: Ben	nazik	ziyaretinizden	
dolayı	 çok	 teşekkür	 ediyorum.	 Şe-
reflendirdiniz	 onur	 verdiniz.	 Bizler-
ler,	sizler	mesai	arkadaşı	gibi	çalışı-
yoruz.	 365	 günün	 tatilleri	 çıkarsak	
300	 günün	 290	 günü	 zaten	 bizler	
sizi	ziyaret	ediyoruz.	Zaten	dediğiniz	
gibi	muhasebe	hayatın	her	yerinde.	
Sokağa	çıkarken	de	muhasebe	yapı-
yorsunuz,	yemek	yerken	bile	muha-
sebe	insan	muhasebe	yapıyor.	Tabii	
siz	hesapla	ilgili	muhasebe	yapıyor-
sunuz	ama	biz	yaşamla	ilgili	muha-

sebe	 yapıyoruz.	 İlerleyen	 günlerde	
sizlerle	beraber	üyelerimizi	toplayıp	
aslında	muhasebeyle	alakalı	son	ge-
lişmelerden,	yasal	değişimlerle	ilgi-
li	sunum	yapmayı	istiyoruz.	Bize	bu	
konuda	 yardımlarınızı	 bekliyoruz.’’	
dedi.

1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Esnaf Ve 
Sanatkarlar Odası Birliği Ziyareti
	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	 Bahadır	 Baş,	 Oda	 Yöne-
tim	Kurulu	Koor.	Üyesi	Mehmet	En-
der	 Sönmez,	 Mesleki	 Soruşturma	
ve	Denetim	Komisyonu	Başkanı	Mu-
rat	 Başaran	 Sağra,	 Haksız	 Rekabet	
Kurulu	Başkanı	Sayit	Gültepe,	Disip-
lin	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	Gülizar	
Çakmak	ve	Tesmer	Yönetim	Kurulu	
Sekreteri	 Ayşe	 Gül	 Şahin	 Esnaf	 ve	
Sanatkarlar	Odası	Birliği’ne	ziyaret-
te	bulundular.

	 Esnaf	 ve	 Sanatkârlar	 Oda-
sı	Birliği	Başkanı	AYDIN	Bostancıoğ-

lu:	 ‘‘Mali	 Müşavirler	 ve	 Muhasebe-
ciler	bizim	can	damarlarımızdır.	Bizi	

bu	hayata	alıştıran,	her	sorunumuz-
da	yanımızda	olan	bir	meslek	grubu-
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1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında İşkur Ziyareti
	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	 Bahadır	 Baş,	 Oda	 Yöne-
tim	 Kurulu	 Saymanı	 Haluk	 Civan-
bay,	Oda	Yönetim	Kurulu	Koor.	Üye-
si	 Mehmet	 Ender	 Sönmez,	 Haksız	
Rekabet	 Kurulu	 Başkanı	 Sayit	 Gül-
tepe,	Mesleki	Soruşturma	ve	Dene-
tim	Komisyonu	Başkanı	Murat	Başa-
ran	Sağra,	Üst	 Birlik	 Tuncay	Uzun-
çakmak,	Disiplin	Kurulu	Başkan	Yar-
dımcısı	 Gülizar	 Çakmak	 ve	 Tesmer	
Yönetim	Kurulu	Sekreteri	Ayşe	Gül	
Şahin	İşkur’a	ziyarette	bulundular.

 İşkur müdürü İsa KAYMAK: 
‘‘En	önemli	paydaşlarımız	sizlersiniz	
o	yüzden	sizleri	önemsiyoruz.	Doğ-
rusu	uzun	 süredir	 sizi	 ihmal	 ediyo-
ruz.	Bu	yıl	 İşkur	adına	1500	kişi	ça-
lışıyor	İşkur	tarafından	istihdam	yü-
rütme	kurulu	her	ay	bir	ilçede	topla-
nıyor,	bizim	orada	ne	tür	çalışmalar	
yapacağımız	hakkında	yapabileceği-
miz	 hakkında	 çalışmalar	 yapılıyor.	
Onun	dışında	çeşitli	yerlerde	toplan-
tılar	 yapıyoruz,	 okulları	 tarıyoruz,	
bir	uğradığımız	yere	bir	kez	uğruyo-
ruz	ama	aklımdasınız,	sık	sık	ziyaret	
etmemiz	 gereken	 yerlerden	 bir	 ta-
nesi	de	Mali	Müşavirler	Odası.	Ziya-
retinizden	 dolayı	 çok	 teşekkür	 edi-
yor,	haftanızı	kutluyorum.	’’	dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel: 

Biz	Mali	 Müşavirler	 olara	 üçe	 ayrı-
lıyoruz	 bir	 anlamda	 Vergi	 Dairesi,	
Sosyal	Güvenlik	ve	İşkur.	Şimdi	bazı	
görevler	yüklenildi	haliyle	istesek	de	
istemesek	de	yolumuz	bir	türlü	bu-
raya	 çıkıyor.	 Geçtiğimiz	 hafta	Vergi	
Haftasıydı,	devamında	bu	hafta	mu-

hasebe	haftası	aslında	herkesi	doğ-
rudan	doğruya	 ilgilendiriyor,	herke-
sin	bir	muhasebesi	var	çünkü.	Hem	
vicdanında	 hem	 işinde	 var.	 Kendi	
muhasebesini	 düzgün	 yapsınlar	 di-
ğer	esnafları	bize	bıraksınlar.	‘’	dedi.

dur	diyebilirim.	Muhasebeciler	bizim	

için	vergi	vermeyi,	düzenli	iş	yapma-
yı	bu	vergilerimizi	verirken	de,	hem	
devlete	sahip	çıkıp,	hem	de	düzgün	
evrak	 hazırlamayı,	 düzgün	 beyan-
da	 bulunmayı	 öğretenlerdir.	 Muha-
sebeciler	bu	memleketin	temel	taşı.	
Paranın	olduğu	yerin	en	kral	adam-
ları,	kişileri	diyebiliriz.	Sizden	biz	çok	
yararlanıyoruz.	 Hepinize	 teşekkür	
ediyorum.	Haftanızın	hayırlı	olması-
nı	diliyorum.’’	dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yük-
sel; ”Sayın	Esnaf	Odaları	Birliği	Baş-

kanımıza	 güzel	 dilekleri	 ve	 ifadele-
ri	için	teşekkür	ediyorum.	Bizim	hiz-
met	 verdiğimiz	müşterilerimizin	 en	
önemli	kısmı	Esnaf	kesimidir.	Onla-
rın	yöneticilerinin	mesleğimiz	ve	biz-
ler	 ile	 ilgili	 görüş,	 düşünce	ve	öne-
rileri	 bizler	 için	 çok	 önemlidir.	 Her	
zaman	 Esnaf	 Odaları	 Birliği	 ile	 or-
tak	çalışma	ortak	proje	üretme	ko-
nusunda	yan	yana	olduk.	 Kendileri-
ne	 teşekkür	ediyorum.”	dedi.	Daha	
sonra	oda	üyeleri	ve	oda	çalışmala-
rı	hakkında	çeşitli	bilgiler	sundu.
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1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ziyareti
	 Muhasebeciler	 Haftası	 etkin-
likleri	kapsamında	ilk	gün	kurum	zi-
yaretlerini	 sürdüren	 Ordu	 Serbest	
Muhasebeci	ve	Mali	Müşavirler	Oda-
sı	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	ve	yetki-
liler	Ordu	Sosyal	Güvenlik	İl	Müdür-
lüğünü	ziyaret	ettiler.

	 Ordu	SMMM	Odası	Başkanı	Er-
tuğrul	 Yüksel	 ve	 beraberinde,	 Oda	
Sekreteri	Bahadır	Baş,	Oda	Yönetim	
Kurulu	 Koor.	 Üyesi	 Mehmet	 Ender	
Sönmez,	 Mesleki	 Soruşturma	 ve	
Denetim	Komisyonu	Başkanı	Murat	
Başaran	Sağra,	Disiplin	Kurulu	Baş-
kan	Yardımcısı	Gülizar	Çakmak,	Tes-
mer	Yönetim	Kurulu	Sekreteri	Ayşe	
Gül	 Şahin	 ve	 Basın	 Yayın	 ve	Halkla	
İlişkiler	Komisyonu	Üyesi	Çağla	Ço-
luk	ziyarette	bulundular.

 Ertuğrul YÜKSEL:	 Bugün	Mu-
hasebe	 haftası.	 	 Yanız	 Muhasebe-
cilerin	 haftası	 değil.	 Aslında	 bizler	
tüm	 toplumu	 muhasebe	 yapma-
ya	davet	ediyoruz.	Bu	hafta	kapsa-
mında	biz	muhasebenin	önemini	or-
taya	çıkartmak	için	çeşitli	etkinlikler	
düzenliyoruz.	 Eskiden	 1	 Martı	 gün	
olarak	 kutluyorduk	derken	haftaya	
ayarlayabildik.	Kendimizi	anlatmaya	
yetmiyordu.	Bizim	profesyonel	Mu-
hasebeci	Mali	Müşavir	Muhasebeci-
ler	bir	 işinin	bir	yarısı	Vergi	 İdaresi,	
bir	 yarısı	 ise	 Sosyal	 Güvenliktir.	 Si-
zin	hem	müşteriniz,	hem	de	size	hiz-
met	sunanız,	sizde	tahakkuk	ve	tah-
silatını	yapan,	emekliliğini	yapan	hiz-
met	sunan	bir	bölümsünüz.	Dolayı-
sıyla	bir	elmanın	iki	yarısı	gibi	olduk	
sanki.	Onun	için	sizi	de	ziyaret	etmek	
istedik	ve	onun	için	arkadaşlarımızla	
beraber	buradayız.	’’	dedi.

 SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar 
GÜNAY:	“Çok	teşekkür	ediyorum,	bu	
nazik	ziyaretinizden	dolayı	çok	mut-
lu	oldum.		Az	önce	sizin	de	bahset-

tiğiniz	 gibi	 sizler	 işveren	 adına	 ta-
hakkukları	 oluşturuyorsunuz,	 Sos-
yal	 Güvenlik	 Kurumu’da	 oluşan	 ta-
hakkukun	prim	tahsilatını	yapıyor	ve	
tahsilatı	 prim	 karşısında	 sigortala-
ra	hizmet	veriyor.	Tabii	geçen	hafta	
Vergi	Haftasıydı.	Vergilendirilmiş	ka-
zanç	kutsaldır	düşüncesiyle	hareket	

ederek	 tabii	 bu	 vergilendirmeyi	 de	
Mali	Müşavirler	ve	Serbest	Muhase-
becilerimiz	vasıtasıyla	yapılıyor.	Siz-
ler ne kadar sağlam kayıt tutarsa-
nız, ne kadar mesleğinize saygı du-
yarsanız ki çok saygı duyduğunu-
za inanıyorum. Devletimizin gelirle-
ri de o derece artacaktır. Ve bu ar-
tan gelirler bize hizmet olarak geri 
dönecektir. Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Mü-

şavirlere hakikatten çok görev dü-
şüyor. Belki	devlet	adına	kayıt	tutu-
yorlar	ama	bir	nevi	sizin	mesleğiniz	
gereği	işinizi	yapıyorsunuz.	Hem	çok	
zahmetli,	yorucu	mükellefler	bizim	
tabirimizle	 işverenlerle	 kurum	 ara-
sında	bir	köprü	vazifesi	görüyorsu-
nuz.	Çok	kıymetli	ve	değerli	bir	hiz-
met	 icra	 ettiğinize	 inanıyorum.	 Bu	
vesileyle	de	muhasebeciler	haftanı-
zı	cani	gönülden	kutluyorum.	’’	dedi.	
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1-7 Mart Muhasebeciler Haftası Kapsamında Zuver Kaya 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Odamızı Ziyaret Etti
	 Muhasebeciler	 Haftası	 etkin-
likleri	kapsamında	Zuver	Kaya	Mes-
leki	 ve	 Teknik	 Anadolu	 Lisesi	 Ordu	
Serbest	Muhasebeci	 ve	Mali	Müşa-
virler	Odası’nı	ziyaret	ettiler.

	 Ziyarette	 Zuver	 Kaya	 Mesle-
ki	 ve	 Teknik	 Anadolu	 Lisesi	 Müdür	
Yardımcısı	Adil	ŞAHİN,	Mesut	Kutlu,	
Edebiyat	 Öğretmeni	 Ferruh	 PİROĞ-
LU,	 Muhasebe	 ve	 Finansman	 Alanı	
Öğretmeni	 Sebahat	 ÖZYILMAZ,	 İl-
han	YILMAZ	ve	Hakan	YURTTUTAN	
katıldı.

	 Açılış	 konuşmasında	 bulunan	
Oda Sekreteri Bahadır BAŞ: “Sade-
ce	 Muhasebecilerin	 değil	 sizlerde	
bugünün,	yarının	bu	odanın	gelece-
ğisiniz.	İçinizden	bir	arkadaşınız	oda-
mız	stajyeri,	bir	arkadaşınız	odamız	
çalışanı	ve	en	önemlisi	içinizden	gel-
miş	olan	bir	abiniz	odamızın	başkanı	
sizler	için	daha	büyük	bir	hedef	ola-
maz.	Bu	anlamda	odamıza	hoş	gel-

diniz.	 Muhasebe	 haftamız	 kutlu	 ol-
sun.”	Dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul YÜK-
SEL:	 Değerli	 öğrenciler	 sevgili	 ho-
calarım	 hepinizin	 muhasebe	 hafta-
sını	kutluyorum.	Muhasebe	denilin-
ce	 tabii	 hemen	 kayıt	 tutmak	 anla-
mı	çıkmasın.	Ülkemizin	de	muhase-
besini	iyi	yapmalıyız.	Muhasebe	her-
kese	lazımdır.	Muhasebe	günün	her	
bölümünde	var.	Her	bireyin	her	aile-
nin	her	kurumun	muhasebesi	vardır.	
Ticaret	Lisesine	bazen	biz	geliyoruz,	

bazen	de	sizler	geliyorsunuz.	Sizler-
de	bu	odanın	geleceği	bizim	yerimizi	
alacak	 olanlarsınız.	 Benim,	 Ticaret	
Meslek	 Lisesi	 mezunu	 Öğretmeni	
Mali	Müşavir,	 Avukat	 çok	 tanıdığım	
var.	Artık	bildiğiniz	gibi	2	yıllık	oku-
yarak	 Mali	 Müşavir	 olunmuyor.	 4	
yıllık	üniversite	mezunu	olmak	şart.	
Bizler	bu	 işin	profesyonelleriyiz.	 İs-
tediğiniz	her	konuda	bize	soru	sora-
bilirsiniz.	 Ziyaretiniz	 için	 çok	 teşek-
kür	ederim.	’’	dedi.

 Zuver Kaya Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı-
sı Adil ŞAHİN:	 Başkanımızın	 da	 de-
diği	gibi	muhasebe	günün	her	bölü-
münde	vardır.	Çocuklar	bugünkü	zi-
yaretimiz	ile	amacımız	size	böyle	bir	
kurum	 olduğunu	 tanıtmak,	 	 bu	 ku-
rumu	istediğiniz	zaman	ziyaret	edip,	
bu	kurumdan	istediğiniz	bilgiyi	 iste-
yebilirsiniz.	Utanmadan	çekinmeden	
istediğiniz	her	şeyi	sorun.	Bende	si-
zin	gibi	Ticaret	Meslek	 lisesi	mezu-
nuyum.	 Muhasebe	 1	 ve	 Muhasebe	
2,	 Girişimcilik,	 Maliyet	 gibi	 dersleri	
bizde	gördük.	Hayatta	tabii	keşkeler	
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olur.	 Benimde	 keşkelerimden	 birisi	
mesleğime	 devam	 etseydim	 oldu.	
Ama	 bir	 gün	 neden	 olmasın	 diplo-
mamız	 masamızda	 duruyor.	 Sizler	
size	 sunulan	 şansları	 iyi	 değerlen-
dirin.	 Beni	 dinlediğiniz	 için	 teşekkür	
ederim.	1-7	Mart	Muhasebeciler	haf-
tanız	kutlu	olsun.

 Ordu SMMM Odası Disiplin 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gülizar 
ÇAKMAK:	“Değerli	öğrenci	arkadaş-
larım	bende	sizler	gibi	Ticaret	Lisesi	
mezunuyum.	 Hakan	 Hocanızla	 aynı	
sınıfta	 okuduk.	 O	 öğretmen,	 ben	
mali	 müşavir	 oldum	 .	 Sizlerde	 gü-
nün	birinde	bir	mali	müşavir	bir	öğ-
retmen	olabilirsiniz.	Bende	Muhase-
beciler	haftalarınızı	kutlar,	beni	din-
lediğiniz	için	teşekkür	ederim.”dedi.

 Ordu SMMM Odası Eğitim Ko-
misyonu Üyesi ve Ticaret Lisesi Ho-
cası Sebahat ÖZYILMAZ:	 “Çocuklar	
bildiğiniz	gibi	bende	derslerinize	giri-
yorum,	bende	mali	müşavirim	bel-
ki	haberiniz	yoktu.	Okuduğunuz	okul	
sizi	karamsarlığa	sokmasın	isterse-
niz	sizlerde	günün	birinde	mali	mü-
şavir	 olabilir	 bu	 mesleğe	 hizmet	
edebilirsiniz.	 Bunun	 için	 çalışmalı-
sınız.	 Emek	 harcamalısınız.	 Hepini-
zin	1-7	Mart	muhasebeciler	haftanızı	
kutlar	beni	dinlediğiniz	için	teşekkür	

ederim.’’dedi.
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Ordu Barosu ve Ordu Mali Müşavirler Odası İşbirliği İle 
“Avukatların Vergilendirilmesi Ve Muhasebe İşlemleri” 
Semineri Yapıldı.
	 Ordu	Barosu	ve	Ordu	Mali	Mü-
şavirler	Odasının		1-7	MART	MUHA-
SEBE	HAFTASI	Kapsamında	Ortakla-
şa	Düzenlediği	“AVUKATLARIN	VER-
GİLENDİRLİMESİ	VE	MUHASEBE		İŞ-
LEMLERİ”	 Konulu	 Seminer	 04.03	
2015	 tarihinde,	 Ordu	 SMMM	 Odası	
toplantı	 salonunda	 gerçekleştirildi.	
Seminere	Ordu	Defterdar	Yardımcı-
sı	 Bülent	 Papuççu,	Ordu	 Baro	 Baş-
kanı	Av.	İlhan	Kurt,	Ordu	Mali	Müşa-
virler	 Odası	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yük-
sel,	Seminere	konuşmacı	olarak	ka-
tılan	 Vergi	 Müfettişi	 Kerem	 Aydo-
ğan,	Köprübaşı	Vergi	Dairesi	Müdü-
rü	Mustafa	Kul,	Boztepe	Vergi	Dai-
resi	Müdürü	 İdris	 İzzet	Erkan,	Mus-
tafa	 Çaya,	 Ordu	 Mali	 Müşavirler	
Odası	 ve	Ordu	Barosu	Yönetim	Ku-
rulları	 katıldı.	 Ayrıca	 Avukatlar	 ve	
Mali	Müşavirler	seminere	büyük	ilgi	
gösterdi.	Salonun	dolması	nedeni	ile	
katılımcıların	 bir	 bölümü	 semineri	
fuayede	takip	ettiler.

	 Seminer	 açılışı	 öncesinde	
“BEN	MALİ	MÜŞAVİRİM”	konulu	gör-
sel	 izleyicilere	 sunuldu.	 Görsel	 su-
numun	peşinden	Oda Sekreteri Ba-
hadır BAŞ: “1-7	Mart	muhasebe	haf-
tası	etkinliklerine	hoş	geldiniz.	Baro	
ve	 Mali	 Müşavirler	 Odası	 Yönetim	
Kuruları	 adına	 sizi	 sevgi	 ve	 saygıy-
la	 selamlıyorum.	 Programımız	 bu-
gün	avukatların	vergilendirilmesi	ve	
muhasebe	işlemleri	konusu	semine-
rimizin	 faydalı	 olmasını	 diliyorum.”	
dedi

 Ordu Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı SMMM Ertuğrul Yüksel: 
“Vergiyi	 düzenleyen	 verginin	 tahsi-
latından	 tahakkukuna	 kadar	 eme-
ği	 olan	 ekonominin	 ticaretin	 içinde	
olan	 muhasebeciler	 haftasını	 kut-

luyorum.	 Şimdi	 biz	 bu	
haftayı	 etkin	 bir	 biçim-
de	 kutlamaya	 çalışıyo-
ruz	 çünkü	 bu	 seçtiğimiz	
konu	çok	güzel	ben	bura-
da	sayın	Baro	Başkanımı-
za,	Baro	Yönetim	Kurulu-
na	 çok	 teşekkür	 ediyo-
rum.	 Çünkü	 destek	 ver-
diler	 tabi	 ki	 biz	 birbirine	
yakın	 iki	 meslek	 kurulu-
şuyuz.	Muhasebe	herke-
se	 lazım	 olan	 bir	 olgu-
dur	çünkü	biz	bu	mesleği	
muhasebeyi	profesyonel	
olarak	yapıyoruz	tüccar-
ların	 esnafların	 şirketle-
rin	 kayıtlarını	 tutuyoruz	
muhasebe	bu	anlamda	bizim	mesle-
ğimiz	fakat	meslek	olmayan	bir	mu-
hasebe	de	var	her	bireyin	her	aile-
nin	her	kurumun	her	kuruluşun	bir	
muhasebesi	var	bazen	hakimler	bile	
vicdan	muhasebesi	yaptım	öyle	ka-
rar	verdim	derler.	Muhasebe	ayrıca	
toplumsal	 barışın	 adaletin	 toplum-
sal	 kalkınmanın	 yolu	 iyi	 bir	 muha-
sebe	 kayıtlarının	 tutulmasında	 ge-
çer.	Kayıt	ve	belge	düzeninin	olma-
dığı	 yerde	 toplumsal	 kirlenme	 ku-
rumsal	 yapıların	 çökmesi	 karanlık	

işler	kaçınılmaz	oluyor.	He-
pimizin	Muhasebe	Haftasını	
Kutluyorum.”	Dedi

 Ordu Baro Başkanı Av. İl-
han Kurt:	Değerli	defterda-
rım,	 değerli	 SMMM	 odası	
başkanı	ve	değerli	Mali	Mü-
şavir	 arkadaşlarım	 çok	 de-
ğerli	 avukat	 meslektaşla-
rım	 değerli	 katılımcılar	 ve	
basınımızın	 güzide	 temsilci-
leri	 Ordu	 Barosu	 adına	 he-
pinizi	 sevgi	 ve	 saygıyla	 se-
lamlıyorum.	 Biz	 tabi	 1-7	
Mart	 Muhasebeci	 Mali	 Mü-
şavir	 arkadaşların	 muha-
sebe	haftasını	tebrik	ediyo-

ruz	değerli	Muhasebeci	ve	Mali	Mü-
şavirlere	 ordu	 barosu	 olarak	mes-
lek	 hayatında	 başarılar	 ve	 kolay-
lıklar	diliyoruz.	Tabi	biz	ben	burada	
yine	 bu	 seminerin	 hazırlanmasın-
da	oda	başkanı	sayın	Ertuğrul	Yük-
sele,	Oda	Yönetimine,	 özellikle	Oda	
Sekreteri	Bahadır	Baş	beye	yine	ba-
romuz	adına	bu	seminerin	tertiplen-
mesi	 adına	 yönetim	 kurulu	 üyemiz	
Avukat	Hüseyin	 Güngör’e	 bu	 semi-
nerin	 hazırlanmasında	 ki	 katkıların-
dan	dolayı	tüm	yönetim	kurulu	adı-
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na	 teşekkür	 ediyorum.	 Tabi	 ki	 oda	
başkanının	belirttiği	gibi	biz	avukat-
lar	olarak	en	fazla	iletişimde	bulun-
duğumuz	serbest	muhasebeci	mali	
müşavirler	 avukatlar	 makbuz	 ke-
serken	en	ufak	bir	sorun	yaşadığın-
da	ilk	aradığı	kişi	kendi	muhasebeci-
si		bu	noktada	tabi	bizim	iş	birliğimiz	
önemli	yönetime	seçildikten	biliyo-
rum	ben	Ertuğrul	başkanı	ve	yöne-
timi	sürekli	iletişim	halindeyiz.	Bun-
dan	sonra	da	Ordu	Mali	Müşavirler	
Odamız	 ile	 sürekli	 iş	 birliği	 halinde	
olacağız.	 Tekrar	 haftanızı	 kutluyo-
rum.”	Dedi

 İSMMMO 2013-
2015 Yönetim Kurulu 
Üyesi Mali Müşavir Mus-
tafa Çaya: Sayın	 Defter-
darım,	 sayın	 Maliye	 Ba-
kanlığından	gelen	müfet-
tiş	 arkadaşlar	 sayın	Oda	
Başkanımız,	 sayın	 Baro	
Başkanımız	 ve	 Yönetim	
Kurulu	 Üyeleri	 ve	 değerli	 meslek-
taşlar	 bende	 1-7	 mart	 muhasebe	
haftanızı	 tebrik	 ediyorum	 hayırla-
ra	vesile	olmasını	 diliyorum.	Fakat	
aranızda	 bulunan	 bir	 kardeşiniz	 bir	
meslektaşınız	 olarak	 uzun	 süre	 bu	
mesleğin	 mücadelesini	 vermiş	 bir	
kişiyim.	Onun	için	mesleğin	ve	mes-
lektaşın	 sorunlarını	 en	 iyi	 bilenler-
den	biriyim.	İki	kurumun	Ordu	Baro-

su	ve	Ordu	Mali	Müşavirler	
Odasının	bu	yönde	ortak	bir	
seminer	 düzenlemesi	 çok	
güzel	 bir	 fikir.	 Çoğu	 yerde	
bu	 birliktelik	 yok.	 İki	 kuru-
mun	başkan	ve	yöneticileri-
ni	bu	anlamda	tebrik	ediyo-
rum.	Meslek	yasasının	revi-
zesi	 değil	 1989	 yılında	 çık-
mış	 meslek	 yasasının	 revizesi	 de-
ğil	toptan	değiştirilmesini	istiyoruz.	
TÜRMOB	 Yönetimindeki	 5/4	 YMM	
vesayetinin	SMMM	lehine	değiştiril-
mesini	istiyorum.	90.000	kişinin	4,	
5000	kişinin	5	kişi	ile	temsil	edildiği	

bir	yönetimin,	80’li	yılların	
darbeci	 anlayışından	 kay-
naklanan	 bir	 durum	 oldu-
ğunu	 düşünüyor.	 Meslek-
taşlarımın	 muhasebe	 haf-
tasını	kutluyorum.”	dedi.	

	 Ko n u şma l a r ı n	
arından	 Oda	 da	 yapılan	
“Bağımsız Denetim Eği-

timleirnde”	başarılı	olan	Mali	Müşa-
virlere	Ankara	Üniversitesinin	Başa-
rı	Sertifikası	verildi.

 “Avukatların Vergilendirilme-
si ve Muhasebe  İşlemleri” Konulu	
Seminer	Vergi	Müfettişi	Kerem	Ay-
doğan	tarafından	verildi.	Vergi Mü-
fettişi Kerem Aydoğan:	 Muhasebe	
Haftasını	 kutluyorum.	 Muhasebe-

ci	Mali	Müşavirlerin	 çok	
önemli	 görevler	 üslen-
diğini	 biliyorum.	 Bu	 an-
lamda	bu	gün	burada	ol-
maktan,	bir	Ordulu	ola-
rak	 burada	 olmaktan	
çok	mutluyum.	Semine-
rimizde	 öncelikle	 yasal	
mevzuat	 ve	 genel	 ta-

nımlamalara	yer	vereceğim,	sonra	
özellikli	konuları	sizlerle	paylaşaca-
ğım	ve	son	bölümde	de	soru	cevap	
yapacağız.	Seminere	göstermiş	ol-
duğunuz	 ilgiye	ayrıca	teşekkür	edi-
yorum.”	dedi.

	 Seminer	 bitiminde	 Vergi	 Mü-
fettişi	 Kerem	Aydoğan’a	Ordu	Mali	
Müşavirler	 Odası	 ve	 Ordu	 Barosu	
birer	plaket	takdiminde	bulundular.
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	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Haftası	
kapsamında	 Ordu	 Mali	 Müşavirler	
Odası	fuayesinde	kan	bağışı	ve	Kızı-
lay	yardım	kampanyası	çerçevesin-
de,	Mali	Müşavirlerin	ve	stajyerlerin	
katıldığı	kan	bağışı	düzenlendi.		Oda	
Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel,	 Oda	 Sek-
reteri	Bahadır	Baş,	Oda	Koor.	Üye-
si	Mehmet	Ender	Sönmez,	Mali	Mü-
şavirler	 ve	Oda	Stajyerleri	 kan	ba-
ğışına	destek	verdi.	Yaklaşık	olarak	
30’a	yakın	kan	bağışı	yapıldı.	Dr.	Gö-
kay	Güven:	Kan	bağışıyla	 ilgili	Oda-
daki	katılımcılara	bilgi	sundu.	

	 Konuşmanın	 sonunda	Dr. Gö-
kay Güven; Ordu	 Mali	 Müşavirler	
Odasının	yapmış	olduğu	bu	
kan	 bağışı	 çalışmasından	
dolayı	 Oda	 Başkanı	 Ertuğ-
rul	Yüksel	 ve	Yönetim	Ku-
ruluna	çok	teşekkür	ediyo-
rum.	Türkiye’nin	en	önemli	
sorunlarından	 biriside	 kan	
bağışıdır.	 Bir	 kan	 bağışıyla	
3	kişinin	hayatı	kurtulmak-
tadır.	Odanın	yaptığı	bu	hiz-

met	 ve	 çalışmadan	 dolayı	 çok	 te-
şekkür	ediyorum.	Muhasebe	hafta-
larını	kutluyorum’’	dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel; 
”Kan	 Bağışı	 konusunda	 bunun	 bir	
sosyal	sorumluluk	olduğunun	bilin-
cindeyiz.	Herkesi	kan	bağışında	bu-
lunmaya	davet	ediyorum.	Oda	ola-
rak	 1-7	Mart	 ta	 bunu	 gerçekleştir-
dik.	Ve	her	muhasebe	haftasında	bu	
etkinliğimizi	sürdüreceğiz.	Kan	bağı-
şı	hayat	kurtarır.”	Dedi.

	 İlk	 Kan	 Bağışında	 Mali	 Müşa-
vir	 AK	 Partiden	 Milletvekili	 Aday	
Adayı’ı	Mustafa	Çaya	ve	Oda	Başka- nı	Ertuğrul	Yüksel	bulundu.	

Ordu Mali Müşavirler Odasında Kan Bağışı Kampanyası
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Fatsa’daki	muhasebecilerin	bir	ara-
ya	 geldiği	 kahvaltıya,	 Ordu	 Defter-
darı	 Erol	 Pişkin,	 Ordu	 Serbest	Mu-
hasebeci	 ve	 Mali	 Müşavirler	 Odası	
(SMMMO)	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	
Oda	Başkan	Yardımcısı	Mustafa	Çör-
tük,	Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş,	Oda	
Koordinatör	 Üyesi	 	 M.	 Ender	 Sön-
mez,	Fatsa	Vergi	Dairesi	Müdürü	Ci-
han	Sarı	 ve	Fatsalı	Mali	Müşavirler	
katıldı.	

 Oda Başkan Yardımcısı Mus-
tafa ÇÖRTÜK:	 Bu	hafta	muhasebe-
ciler	 haftamız,	 bir	 takım	 etkinlikle-
rimiz	var.	Bizler	muhasebeciler	ma-
liye	 teşkilatına	 bal	 taşıyan	 arılarız.	
Arkadaşlarımızın	 çoğu	 burada	 bu	
kahvaltıdan	sonra	etkinliklere	çalış-
malara	devam	edeceğiz.	

 Oda Sekreteri Bahadır BAŞ: 
“Muhasebeciler	 günüydü	 1990’dan	
yılından	bu	yana	gelen	bir	süreç	bu.	
1	Mart	nedir	dediğinizde	1	Mart	mes-
lek	 esasının	 TBMM’ye	 sevk	 edildi-
ği	gün	dolayısıyla	o	günden	bu	yana	
26	 yıldır	 Vergi	 Haftası	 peşine	 Mu-
hasebe	 Haftası	 kutlanmakta.	 Bizde	
bu	kapsamda	1-7	Mart	Haftasını	her	
gün	farklı	bir	etkinlikle	kutlamakta-
yız.	Katılımınızdan,	desteğinizden	ve	
etkinliklere	 sahip	 çıktığınız	 	 için	 he-
pinize	ayrı	ayrı	teşekkür	ediyorum.”	
dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul YÜK-

SEL: Amacımız	bildiğiniz	gibi	muha-
sebe	mesleğinin	çıtasını	yükseltmek	
kamuoyunun	dikkati	çekmek.	Muha-
sebe	her	bireyi	ilgilendiren	bir	konu.	
Her	evin,	mutfağın,	kurumun,	kuru-
luşun	bir	muhasebesi	var.	Hatta	vic-
danlara	 bire	 girmiştir	 bazen	 denir	
k;i	 düşündüm	 taşındım	 vicdan	mu-
hasebesi	yaptım	denir.	Bu	anlamda	
değerlendirip	kamu	oyuna	bildirmek	
durumundayız	bu	anlamda	hepinizin	
muhasebe	haftanızı	kutluyoruz	bir-
birimize	muhasebeyi	 anlatacak	 de-
ğiliz	 hepimiz	 aynı	 gemideyiz	 bu	 an-
lamda	tabi	ki	mücadeleye	hep	birlik-
te	devam	edeceğiz.		mesleğimiz	adı-
na	şimdi	dün	bayağı	

 Ordu Defterdar Erol Pişkin: 
Saygı	değer	başkan	ve	değerli	mes-
lektaşlarım	ben	26	 tane	vergi	 haf-
tasında	yönetici	olarak	görev	aldım	
organize	ettik	önceleri	biz	çok	acemi	
bir	 takım	 şeyler	 yaparken	 zaman-
la	 vergiyi,	 verginin	 önemini	 anlata-
bilmek	adına	bayağı	etkinlikler	yap-
maya	 başladık.	 Bunların	 en	 büyük	
etkinliğini	 de	 Ordu	 da	 yapma	 fır-
satını	 buldum.	 Bu	 arada	 bu	 benim	
son	 vergi	 haftam,	 şuanda	 Türkiye	
Cumhuriyeti’nin	 en	 yaşlı	 defterda-
rıyım	seneye	Ocak	ayında	memuri-
yet	 yaş	 nedeniyle	 bitiyor.	 Fakat	 şu	
nedenle	sevinçliyim	ben	vergi	hafta-
larını	 kutlarken	hep	yanımızda	mu-
hasebeciler	 vardı	 en	 çok	 iletişimde	

olduğumuz	bize	en	çok	destek	olan	
muhasebeci	gününü	ilk	başlarda	ge-
çiştirerek	yapıyorlardı	ancak	bu	 iki-
si	peş	peşe	daha	uzun	bir	sürece	ya-
yılıdı.	 Hepinizin	Muhasebe	 Haftasını	
kutluyorum.

	 Konuşmaların	 ardından	 Ordu	
Serbest	Muhasebeci	ve	Mali	Müşa-
virler	 Odası’nın	 Ocak	 ayı	 içerisinde	
düzenlemiş	 olduğu	 10	 günlük	 Ba-
ğımsız	 Denetim	 Geçiş	 Eğitimlerine	
Fatsa’dan	 katılan	 7	 kişiye	 belgeleri	
teslim	edildi.

1-7 Mart Muhasebe Haftası Fatsa Meslek Mensupları İle  
Kahvaltıda Bir Araya Gelindi
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	 Ordu	 Serbest	 Muhasebeci		
Malî	Müşavirler	Odası	(SMMM)	Baş-
kan	Yrd.	Mustafa	Çörtük,		Oda	Sek-
reteri	Bahadır	Baş	ve	Yönetim	Kuru-
lu	Üyesi	M.Ender	 Sönmez	 ve	Mes-
lek	Mensupları	Fatsa	Sosyal	Güven-
lik	Merkezini	ziyaret	etti.	SGK	ile	ilgi-
li	çeşitli	konularda	fikir	alı	verişinde	
bulunuldu

 Başkan Yardımcısı Mustafa 
ÇÖRTÜK: Bu	 ziyaretimiz	 hem	 hoş	
geldin	ziyareti	oldu	hem	de		1-7	Mart	
Muhasebe		Haftası	ziyareti	oldu.	Siz	
de	 göreve	 yeni	 başladınız	 hayırlı	
uğurlu	olsun	diyoruz.	

 Fatsa SGM Müdürü Metin KI-
RIŞAK: “	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Haf-
tanız	 kutlu	 olsun.	Muhasebeci	Mali	
Müşavir	 arkadaşlarımız	 bizim	 için	

itici	 bir	 güç	 işverenle	 köprü	 olarak	
önemli	 bizim	 için.	 Genelde	 işveren-
lerden	çok	muhasebeci	arkadaşlar-
la	bir	arada	oluyoruz.		Muhasebeci-
ler	bizler	 için	gerçekten	çok	önemli	
bir	 görev	 yürütüyorlar.	Muhasebe-
ciler	bizim	için	önemli	işveren	adına	
işlem	yaptığı	için	tüm	kurumla	olan	
iletişimi	 muhasebeciler	 sağladığı	
için	sizlere	teşekkür	ediyorum.	dedi.

Muhasebe	 Haftası	 Nedeniyle	 Ordu	
Serbest	Muhasebeci	Malî	Müşavir-
ler	 Odası,	 Fatsa	 Ticaret	 ve	 Sanayi	
Odasını	ziyaret	etti.	Ziyarette	Ordu	
Defterdarı	 Erol	 Pişkin,	 Ordu	 Ser-
best	 Muhasebeci	 Malî	 Müşavirler	
Odası	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	Oda	
Başkan	Yardımcısı	Mustafa	Çörtük,	
Oda	Sekteri	Bahadır	Baş	ve	Oda	Ko-
ordinatör	 Üyesi	 M.	 Ender	 Sönmez	
ve	Meslek	Mensupları	eşlik	etti.

Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel:	Geç-
tiğimiz	 hafta	 Şubatın	 son	 hafta-
sı	Vergi	Haftasıydı.	 1-7	Mart	Muha-
sebe	 Haftası.	 Bunu	 sadece	 muha-
sebecilerle	 özdeştirmemek	 gerek	
çünkü	 muhasebe	 herkesin	 her	 bi-
reyin	kuruluşun	her	evin	hatta	her	
mutfağın	 bile	muhasebesi	 var.	 Ha-
kim,	savcı	bile	bir	olayı	değerlendi-
rirken	 vicdan	muhasebesi	 yaptığını	

söyler.	Bu	anlamda	muhasebe	haf-
tası	çok	geniş	kapsamlıdır.	Herkesin	
muhasebesini	 iyi	yapması	anlamın-
da	muhasebe	haftanızı	kutlarım.	Bu	
anlamda	sevgili	başkanımızı	ve	yö-
netim	 kurulu	 arkadaşlarımızı	 ziya-
rete	geldik	biraz	daha	dikkatleri	bu	
yöne	çekmek	amacımız.

Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Yönetim	Ku- rulu	 Başkanı	 Tayfun	 Karataş,	 “Çok	

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kapsamında
Fatsa SGK Merkezi Ziyareti

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kapsamında Fatsa Ticaret ve 
Sanayi Odası Ziyareti
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değerli	 Defterdarımız	 Erol	 Pişkin’e	
Oda	 Başkanımız	 Ertuğrul	 Bey,	 De-
ğerli	 Oda	 Yöneticilerimizin	 ve	 Tüm	
Muhasebe	Camiasının	1–7	Mart	Mu-
hasebe	 Haftası	 kutluyorum,	 hayır-
lı	 ve	 uğurlu	 olmasını	 temenni	 edi-
yorum.	 Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odası-

nın	bir	 nevi	 paydaşı	Serbest	Muha-
sebeci	Malî	Müşavirler	Odasıdır.	Bu	
iki	kurum	birbirlerine	entegredir.	Bu	
nedenle	 iki	 entegre	 kurumun	 diya-
log	 içerisinde	 ve	 samimiyet	 içeri-
sinde	 olması,	 her	 iki	 kurum	 açısın-
dan	ve	temsil	ettiği	ticarethane	sa-

hipleri	 açısından	 memnuiyet	 verici	
bir	durumdur.	Bu	noktada	bugünde	
bunlardan	birin	yaşıyoruz.	Bizleri	zi-
yaret	ettikleri	için	hem	şahsına	hem	
de	 eşlik	 eden	 oda	 üyelerine	 teşek-
kür	ediyorum”	dedi.

	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Hafta-
sı	kapsamında	Ordu	Serbest	Muha-
sebeci	Mali	Müşavirler	Odası	Başka-
nı	Ertuğrul	Yüksel,	Başkan	Yardım-
cısı	 Mustafa	 Çörtük,	 Oda	 Sekrete-
ri	 Bahadır	 Baş,	 Denetleme	 Kurulu	
Başkan	Yardımcısı	 Barış	Sayan	Kır-
lı	İlköğretim	okulunu	ve	Orta	Okulu-
nu	ziyaret	ettiler.	İlköğretim	öğren-
cilerine	“Muhasebe”	mesleği	anlatıl-
dı.	Ayrıca	yapılan	“Mali	Müşavirlik	ve	
Muhasebe”	Mesleği	konulu	kompo-
zisyon	yarışmasında	dereceye	giren	
öğrencilere	çeşitli	hediyeler	takdim	
edildi.

 Okul Müdürü İsmail Yılmaz 
Açış	Konuşmasında,	Ordu	Mali	Mü-
şavirler	Odasının	Değerli	Başkanı	ve	
Yönetim	Kurulu	Üyeleri	 okulumuza	
hepiniz	geldiniz.	Meslekleri	tanıtmak	
anlamında	 bu	 çalışmanız	 çok	 gü-
zel	 oldu.	 Öğrencilerimiz	muhasebe	
mesleği	 ile	 ilgili	 bilgi	 sahibi	 olacak-
lar.	 Ayrıca	 “Muhasebecilik	 ve	 Mali	
Müşavirlik”	 kompozisyon	 yarışma-
sı	 ile	öğrencilerimiz	bu	konu	ile	 ilgi-
li	bilgi	sahibi	oldular.	Öğrencilerimiz	
adına	 teşekkürlerimi	 sunuyorum.”	
dedi…

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel: 
‘‘Hedefiniz	şimdiden	mutlaka	büyük	
olsun.	 Bizler	 Muhasebeci	 Mali	 Mü-
şavirleriz.	 Muhasebe	 mesleğini	 kı-
saca	tanıtırsak;	Muhasebe	şirketle-
rin,	firmaların,			buradaki	marketle-
rin,	bakkalların	hesaplarını	kayıtları-
nı	tutan	bu	işi	parayla	yapan	insan-

lara	Muhasebeci	Mali	Müşavir	deni-
yor.	Bizler	bu	işi	meslek	edindik,	bü-
rolarımız	var.	 1-7	Martı’da	Muhase-
be	Haftası	olarak	kutluyoruz.	Muha-
sebe	 Haftasını	 kutlamamızın	 ama-
cı	Muhasebeyi	tanıtmak.’’	Dedi.	Oda	
Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	konuşma-
sının	devamında	öğrenciler	ile	çeşit-
li	bilgiler	paylaştı.

 Oda Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Çörtük: ‘‘Bizler	 profesyonel	
Muhasebeci	 Mali	 Müşavirleriz.	 İş	
yerlerinin,	 şirketlerin,	 devlet	 daire-
lerinin	de	Muhasebecileri	var.	Bizler	
özel	olarak	çalışıyoruz.	Her	işletme-
de,	 her	 yerde	 bir	 Muhasebeci	 var.	
Ama	 bizler	 profesyoneliniz.	 Genel-
likle	 sizlere	 sorulduğunda	 aklınıza	
gelen	 ilk	meslek	Doktor,	Öğretmen	
oluyor	ama	eminim	ki	bundan	son-

ra	aranızdan	birkaç	kişi	ise	Muhase-
beci,	Mali	Müşavir	olmak	istiyorum	
diyecektir.	Odamızı,	bürolarımızı	ge-
zerseniz	 bizlerin	 mesleği	 hakkında	
daha	 çok	 bilgiye	 sahip	 olursunuz.‘’	
dedi.

 Oda Sekreteri Bahadır Baş: 
Değerli	 öğrenci	 arkadaşlarım,	 Bu	
hafta	 kapsamında,	 “ne	 yaparsanız	
yapın	önce	insan	olun”,	öne	vicdanı-
nızın	muhasebesini	yapın,	emek	har-
cayın	çaba	gösterin	diyoruz.	Burada	
çevre	köylerden	gelen,	burada	bulu-
nan	pek	çok	öğrencimiz	var.		Ailele-
riniz	ekonomik	sıkıntı	çekerek	bura-
lara	sizi	gönderiyor.	Buralardan	ba-
şarıya	koşmak,	bu	sınıflardan;	Vali,	
Belediye	 Başkanı,	 Başbakan	 çıkart-
mamız	 gerekiyor.	 Ülkemize	 kat-
kı	 sunmamız	 gerekiyor.	 Başarılı	 ol-

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kapsamında Kırlı İlköğretim 
Okulunda “Muhasebe Mesleği” Anlatıldı
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mak	sizlerin	elinde.	Çalışan,	üreten,	
emek	 harcayan	 başarılı	 olur.	 Her-
kes	gibi	gezer,	herkes	gibi	uyur,	her-
kes	gibi	televizyon	seyreder,	herkes	
kadar	 ders	 çalışırsanız	 sonuçlarda	
o	 şekilde	 gelir.	 Küçük	 bir	 farkında-
lık	 sizi	 geleceğin	 önemli	 insanı,	 ge-
leceğin	mesleğine	katkı	sunan	insa-
nı	yapacaktır.	Çalışmayan	insan	için	
hiçbir	zaman	başarılı	bir	yol	yoktur.	
Bugün	Muhasebe	Haftası	öğrencile-
rimizin	de	Muhasebe	yapması	gere-
kiyor.	Bu	anlamda	sizlerle	düşünce-
lerimizi	 paylaşmak	 istedik.	 Herke-
sin	 Muhasebesi	 gönlündedir.	 Hepi-

nizi	Ordu	Muhasebeci	Mali	Müşavir-
ler	Odası	adına	saygı	ve	sevgiyle	se-
lamlıyorum.

 Denetleme Kurulu Başkan 
Yardımcısı Barış Sayan: ‘‘Odamızın	
değerli	 Yönetim	 Kurulu	 arkadaşla-
rı	sizinle	tanıştılar.	Bende	sizler	gibi	
aynı	sıralardan	geçtim.	Bu	meslek-
te	belli	noktalara	gelmek	çok	ciddi	
emek	isteyen	bir	şey.	Sizlerde	haya-
tınızda	bir	çok	şeyi	yaparken	muha-
sebe	yapıyorsunuz.	Sizlerin	başarı-
lı	olmanız	 için	çok	çalışmanız	gere-
kiyor.	Biz	buraya	mesleğimizi	sizle-

re	azda	olsa	anlatmak	gelecekte	bu	
meslek	 ile	 ilgili	 bilgi	 sahibi	 olmanız	
için	geldik.	Hepinize	yaşamınızda	ba-
şarılar	diliyorum.	’’	dedi.

	 Konuşmaların	sonunda	Muha-
sebe	 Mesleği	 konulu	 kompozisyon	
yarışmasında	

1’nci	olan	Tuğba	Yüksel’e	ödülü	Oda	
Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	tarafından;

2’nci	olan	Canan	Belen’e	ödülü	Okul	
Müdürü	İsmail	Yılmaz	tarafından

3’ncü	 olan	 Halil	 İbrahim	 Bayram’a	
ödülü	Oda	Başkan	Yardımcısı	Mus-
tafa	Çörtük	tarafından	verildi.
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	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Hafta-
sı	 kapsamında	 Ordu	 Defterdarlığı	
TSM	ve	THM	korosu	katkılarıyla	dü-
zenlenen	 konsere	 Ordu	 Defterda-
rı	Erol	Pişkin,	Ordu	Mali	Müşavirler	
Odası	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	 Es-
naf	 ve	 Sanatkarlar	 Birliği	 Başkanı	
Aydın	Bostancıoğlu,	Defterdar	Yar-
dımcısı	 Bülent	 Papuccu,	 Köprübaşı	
Vergi	Dairesi	Müdürü	Mustafa	Kul	,	
Boztepe	Vergi	Dairesi	Müdürü	 İdris	
İzzet	Erkan,	Oda	Başkan	Yrd.	Mus-
tafa	 Çörtük,	 Oda	 Sekreteri	 Baha-
dır	 Baş,	Oda	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
M.Ender	Sönmez,		Meslek	Mensup-
ları	ve	Defterdarlık	çalışanları	katıl-
dı.	

	 Açılış,	 saygı	 duruşu	 ve	 İstik-
lal	 marşının	 okunmasından	 sonra,	
2014	 yılında	 Ordu	 SMMM	 Odasına	
en	fazla	nisbi	ödeyen	meslek	men-
suplarına	plaket	takdimi	yapıldı.	

	 Odamızın	 çalışmalarına	 gös-
termiş	 olduğu	 katkı	 ve	 destekten	
dolayı	Ordu	Defterdarı	Erol	Pişkin’e	
plaket	 takdim	 edildi.	 Plaketi	 Oda	
Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	verdi.	

	 Odamızın	 çalışmalarına	 gös-
termiş	olduğu	katkı	ve	destekten	do-
layı	Ordu	Esnaf	ve	Sanatkârlar	Oda-
sı	 Başkanı	 Aydın	 Bostancıoğlu’na	
plaket	 takdim	 edildi.	 Plaketi	 Ordu	
Defterdar	Yrd.	Bülent	Papuccu	ver-
di.

	 Açılış	Konuşmasında	Oda Baş-
kanı Ertuğrul Yüksel;	“1-7	Mart	Mu-
hasebe	 Haftası	 etkinliklerine	 ver-
miş	oldukları	katkılardan	dolayı	Sa-
yın	 Defterdarımıza	 ve	 Defterdarlık	
Korosunda	emeği	olan	herkese	ku-
rumum	 ve	 şahsım	 adına	 teşekkür	
ederim.	Her	şey	kurallara	ve	siste-
me	bağlı.	Bu	 işin	bir	şekilde	doğru-
sunu	 öğrenmek	 zorundasınız.	 Tüm	
muhasebe	camiasının	1-7	Mart	Mu-

hasebe	Haftasını	Kutluyorum.”	dedi.

 Ordu Defterdarı Erol Piş-
kin;	“Saygı	değer	başkan	ve	değer-
li	meslektaşlarım	ben	26	tane	ver-
gi	haftasında	yönetici	olarak	görev	
aldım	organize	ettik	önceleri	biz	çok	
acemi	bir	takım	şeyler	yaparken	za-
manla	 vergiyi	 verginin	 önemini	 an-
latabilmek	 adına	 bayağı	 etkinlik-
ler	 yapmaya	 başladık.	 Bunların	 en	
büyük	 etkinliğini	 de	 Ordu	 da	 yap-
ma	 fırsatını	 buldum.	 Burada	 ki	 ça-
lışan	arkadaşlarım	bu	arada	bu	be-
nim	son	vergi	haftam	şuanda	Türki-
ye	Cumhuriyeti’nin	en	yaşlı	defter-

darıyım	seneye	Ocak	ayında	memu-
riyet	bitiyor	yaş	nedeniyle	bitiyor.

	 Fakat	 şu	 nedenle	 sevinçli-
yim	ben	vergi	 haftalarını	 kutlarken	
hep	 yanımızda	 muhasebeciler	 var-
dı	en	çok	iletişimde	olduğumuz	bize	
en	çok	bize	destek	olan	muhasebe-
ci	 gününü	 ilk	 başlarda	 geçiştirerek	
yapıyorlardı	ancak	bu	ikisi	peş	peşe	
daha	uzun	bir	 sürece	yayılıp	 vergi-
yi	 anlatırken	Muhasebeyi,	Muhase-
beciyi	anlatırken	vergiyi	katarak	el-
bette	muhasebenin	 başka	 konuları	
var	da	bunun	birlikte	uzun	olmasını	
çok	istedik.	İki	haftayı	nerdeyse	bir-

Muhasebe Haftasında Defterdarlık Korosundan
Müzik Şöleni
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likte	kutladık.	Her	zaman	birlikte	ol-
duk.	Hepinize	koromuz	ile	keyifli	eğ-
lenceli	anlar	diliyorum.”	dedi.

	 İzleyenleirn	büyük	bir	keyif	al-
dığı	konserde.	Ordu	defterdarlığı	Ko-
rosu,	Türk	Halk	Müziği	ve	Türk	Sanat	
Müziği	eserlerini	seslendirdi.

	 Konser	bitiminde,	koro	şefi	Öz-
gün	Öke	Özmen	Oda	Başkanı	Ertuğ-
rul	 Yüksel	 çiçek	 takdim	 etti.	 Ordu	
defterdarı	Erol	Pişkin	 ise	koro	üye-
lerine	karanfil	takdim	etti.

	 SMMM	Mustafa	Kemal	Kır’a	pla-
ketini	Köprübaşı	Vergi	Dairesi	Müdürü	
Mustafa	Kul,	

	 SMMM	Halil	Demirel’e	plaketini	
Boztepe	Vergi	Dairesi	Müdürü	İdris	İz-
zet	Erkan,	

	 SMMM	Kemal	Baştuğ’a	plaketini	
Oda	Denetleme	Kurulu	Başkanı	Turgay	
Altınışık,	

	 Rahatsızlığı	sebebiyle	prog-
rama	katılamayan	SMMM	Burhan	
Özdemir’in	yerine	plaketini	Oda	Yö-

netim	Kurulu	Üyesi	M.Ender	Sönmez	
aldı.	Kendisine	plaketi	Oda	Başkan	Yrd.	
Mustafa	Çörtük,	

	 SMMM	Mehmet	Çakmak’ın	pla-
ketini	Oda	Disiplin	Kurulu	Başkan	Yrd.	
Gülizar	Çakmak,	takdim	etti.

2014 yılında en fazla nisbi aidat ödeyen üyelerimiz
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	 1-7	 Mart	 Muhasebe	 Hafta-
sı	 kapsamı	 çerçevesinde	Ordu	Mali	
Müşavirler	 Odası	 Başkanı	 Ertuğrul	
Yüksel,	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 Baş	
ve	 Haksız	 Rekabet	 Kurulu	 Başka-
nı	 Sayit	 Gültepe	 Ordu	 Üniversitesi	
Sosyal	Bilimler	Meslek	Yüksek	Oku-
lu	ve	Ulubey	Meslek	Yüksek	Okulun-
da	 “Muhasebe	Mesleği”	Konulu	Se-
minere	katıldılar.		

 Oda Başkanı Ertuğrul YÜK-
SEL: Öncelikle	bizi	burada	karşıladı-
ğınız	için	çok	teşekkür	ediyor	ve	he-
piniz	 Muhasebe	 Haftasını	 kutluyo-
rum.	Muhasebe	 aslında	 insanın	 ta-
rihi	kadar	eski.	Yani	eski	Mısırlılarda	
kil	ve	toprak	üzerine	yazılmış	muha-
sebe	 kayıtlarına	 rastlanmıştır.	 Ku-
rulan	Devletlerde,	kavimlerde	çeşit-
li	 biçimde	 kullanılmış,	 yani	 paranın	
icadından	önce	bile	muhasebe	var-
mış.		Türkiye’de	Muhasebe	1990	yı-
lında	yasal	hale	gelmiş.	Türkiye	ola-
rak	biraz	geri	kalmışız	ama,	25	yıl-

lık	süreçte	biz	Dünya	ile	entegre	ol-
duk.	Dünyayla	aynı	 sistemi	 kullanı-
yoruz.	Çünkü	artık	muhasebe	bir	bi-
lim	haline	gelmiş,	aynı	sistemi	kul-
lanmak	 zorundasın.	 Eğer	 ekonomi-
nin,	 ticaretin	 büyüyecekse	 bu	 mu-
hasebe	 sistemini	 oturtmak	 lazım.	
Dünyayla	 entegre	 olmak	 lazım.	 Bu	
yüzden	muhasebe	çok	önemli.	Her	
şey	 kurallara	 ve	 sisteme	 bağlı.	 Bu	
işin	 bir	 şekilde	 doğrusunu	 öğren-
mek	zorundasınız.’’dedi.

 Oda Sekreteri Bahadır BAŞ: 
Amacımız	sizlerde	muhasebe	mes-
leği	 ile	 ilgili	 temel	 bilgileri	 paylaş-
mak,	 anlatmak	 istiyoruz.	 Tabii	 Mu-
hasebe	dünyanın	en	önemli	mesleği	
demek	istemiyoruz	ama	kendi	çapı-

mızda	yöneticiliğini	yaptığımız,	bire-
yi	olduğumuz,	üyesi	olduğumuz	bir	
kurumun	 bir	 haftasını	 da	 onun	 de-
ğer	 yargılarını,	 onun	 bilgilerini,	 örf	
ve	 adetini	 sizlere	 anlatmak	 istiyo-
ruz.	Sizler	geleceğin	Mali	Müşavirle-
ri,	Geleceğin	nitelikli	Muhasebe	Ara	
Elemanlarısınız.	Mali	Müşavir	olmak	
için	bu	yoldan	geçmek	zorundasınız.	
Yüksek	Okulu	bitirmek	ve	oradan	4	
yıllık	bir	fakülteyi	tamamlamak	zo-
rundasınız.	4	yıllık	mezun	olmayan-
lar	 bu	 mesleğe	 g,remiyorlar.	 Bu	
nokta	 olmazsa	 olmazlardan.	 Son-
ra	staja	başlama	sınavı,	ardından	3	
yıl	staj	ve	sonunda	yedi	dersten	kla-
sik	usulde	yeterlilik	sınavlarına	girip	
Mali	 Müşavir	 olarak	 aramıza	 gele-

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kapsamında Ordu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Ulubey Meslek 
Yüksekokulunda “Muhasebe Mesleği” Konulu Seminer 
Düzenlendi
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ceksiniz.

	 Zor	ve	uzun	bir	süreç	gibi	gö-
rünüyor.	Ve	gerçekten	de	öyle.	Tabi	
başarı	 için	 farkındalık	 yaratmalı-
sınız.	 Yani	 çaba	 sarf	 etmelisiniz.	
Bu	 sürece	 hazırlanmaya	 şimdiden	
başlamalısınız.	 	 Yaz	 tatillerinde	 ta-
til	yapmak	yerine	muhasebe	büro-
larında	 tecrübe	 sahibi	 olabilirsiniz.	
Amacınız	ve	önceliğiniz	para	kazan-
mak	 olmamalı.	 Siz	 zaten	 çalışma-
nızın	 sonunda,	 emeğinizin	 sonunda	
bir	kazanç	elde	edeceksiniz.	Kazanç	
bir	 sürecin	 sonucunda	 elde	 edilen	
birikimden	 başka	 bir	 şey	 değildir.’’	
Dedi.	Konuşmasının	devamında	Oda	
Sekreteri	 Bahadır	 Baş,	 nasıl	 Mali	
Müşavir	olunur,	Mali	Müşavirler	ne	

iş	 yapar	 konularında	 çeşitli	 bilgiler	
aktardı.

 Haksız Rekabet Kurulu Başka-
nı Sayit Gültepe:	 “Muhasebe	mes-
leğini	 sevmeniz	 gerekir.	 Gerçekten	
önceliğiniz	bilgi	sahibi	olmak	olsun.	
Sizlerden	ricam	AÖF	4	yıllık	fakülte	
mezunu	olun.	Bunun	için	evinizde	ai-
lenizin	yanında	ve	muhasebe	büro-
larında	çalışarak	Muhasebe	Mesle-
ğine	hazırlanın.	Ve	bir	hususta	her-
kesin	Mali	Müşavir	olmasına	gerek	
yok.	 Bizim	 bürolarımızda	 işleri	 ya-
pan	ara	elemanlar	bu	gün	neredey-
se	devlet	memurları	 kadar	kazanç	
elde	edebiliyor.	Her	şeyin	başı	çalış-
mak	 bu	 günlerinizi	 iyi	 değerlendir-
menizi	diliyorum.”	dedi.
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	 1-7	Mart	Muhasebe	Haftası	ne-
deniyle	Oda	Başkanı	Eruğrul	Yüksel,	
Oda	Sekreteri	Bahadır	Baş	ve	Yöne-
tim	Kurulu	Üyesi	Ender	Sönmez	Ort	
TV,	 Tv52,	 Boztepe	 Tv	 ve	 Ordu	 Yo-
rum	Gazetesini	Ziyaret	Etti.

	 Ziyaretlerde	 Ordu SMMM 
Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel; 
“Muhasebe	 sadece	 ticari	 hayatta	
mal	 ve	 hizmet	 sektöründe	 parasal	
hesaplarda	kullanılan	bir	işin	adı	de-
ğildir.	Muhasebe	her	birey	ve	kuru-
mun	yapması	gereken	bir	eylemdir”	
dedi.	

 Ort TV Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdoğan Erişen;	 1-7	Mart	Mu-
hasebe	 Haftanızı	 Kutluyorum.	 Siz-
leri	bu	hafta	boyunca	gerek	sosyal	
medyadan	gerekse	yazılı	 ve	görsel	
basından	 takip	 ettik.	 Haftanızı	 dolu	
dolu	 geçirdiğinizin	 farkındayım.	 İn-
şallah	 amacınıza	 ulaşmışsınızdır.	
Dedi.

 TV52 Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Akçay;	“1-7	Mart	Muhasebe	Haf-
tanızı	 Kutluyorum.	 Yapmış	 olduğu-
nuz	etkinlikleri	takip	ettim.	Bizlerde	
sizlerin	etkinliklerinizi	herkese	ulaş-

tırmaya	 çalıştık.	 Yapmış	 olduğunuz	
bu	nazik	ziyaretten	dolayı	teşekkür	
ederim.”	dedi.	

 Boztepe TV  Genel Yayın Yö-
netmeni Dursun Biran Yılmaz; “Sa-
yın	 Başkanım	 Ertuğrul	 Beye,	 Oda	
Sekreteri	Bahadır	Beye	ve	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Ender	Beye	Yapmış	Ol-
dukları	 ziyaretten	 dolayı	 teşekkür	
ederim.	1-7	Mart	Muhasebe	Haftanı-
zı	Kutluyorum.”	dedi.		

 Ordu Yorum Gazetesi Yazı İş-
leri Müdürü Kemal Çeküç;		1-7	Mart	
Muhasebe	 Haftanızı	 Kutluyorum.	
Gazetemize	 yapmış	 olduğunuz	 zi-
yaretten	dolayı	da	 teşekkür	ediyo-
rum.	 Sizleri	 bu	 hafta	 boyunca	 ta-
kip	ettik.	Muhasebe	Yap!	Sloganıyla	
haftanızı	kutlarken	birçok	ziyaret	ve	
etkinler	 düzenlediniz	 sizlerin	 amacı	
da	herkesi	muhasebeyi	tanıtarak	bi-
linç	algısı	uyandırmak.”	dedi.	

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kapsamında Ordu’da Yayın 
Yapan TV ve Gazeteler Ziyaret Edildi
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1-7	Mart	Muhasebe	Haftası	Etkinlikle-
ri	 kapsamında	07	Mart	2015	Cumar-
tesi	Saat	 18:00’da	Fatsa’da	Samsun,	
Ordu	ve	Giresun	Odaları	Yönetim	Ku-
rulları	1-7	Mart	Muhasebe	Haftası	De-
ğerlendirme	Toplantısı	 ve	Dayanışma	
Yemeği	düzenledi.	

	 Yemeğe;	 Samsun	 SMMM	 Oda-
sı	Başkanı	Hayrul	Kayar,	Ordu	SMMM	
Odası	Başkanı	 Ertuğrul	Yüksel	 ve	Gi-
resun	SMMM	Odası	Başkanı	Muzaffer	
Ejder	katıldılar.	Yönetim	Kurullarından	
yemeğe	 katılanlar	 ise;	 Adnan	 Demir,	
Oktay	 Ergör,	 Dilaver	 Öğütçü,	 Mus-
tafa	 Çörtük,	 Haluk	 Civanbay,	 Baha-
dır	Baş,	M.Ender	Sönmez,	Ziya	Aydın,	
Fahri	 Uzun,	 Önceki	 Dönem	 Giresun	
Oda	Başkanı	Fikri	Çalçalı,	2000-2002	
TÜRMOB	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Orhan	
Şebcioğlu	ve	Meslektaşlar	katıldı.

	 Toplantı	açılışını	Samsun SMMM 
Odası Sekreteri Adnan Demir	 yaptı.	
Konuşmasında	şu	hususlara	değindi.:	
Samsun,	 Ordu,	 Giresun	 Odaları	 kar-
deş,	sınırdaş	birlikteliği	ilk	kez	burada	
vurguluyoruz.	 Bilgi	 alışverişinde	 be-
raber	olmamızın	 faydası	var.	Bu	ara-
da	Muhasebe	Haftasından	çıktık.	‘‘Mu-
hasebe	 Yap’’	 sloganı	 haftaya	 uygun	
oldu.	Güzelde	bir	slogan.	Bunu	düşü-

nen	 hazırlayan	 İstanbul	 SMMM	 Oda-
mıza	teşekkür	ediyoruz.	Yaşça	büyü-
ğümüz	 deneyimli	 tecrübemiz	 Sayın	
Ertuğrul	 Yüksel’e	 sözü	 bırakıyorum.	
Buyurun	Başkanım.	

 Ordu SMMM Odası Başkanı Er-
tuğrul Yüksel: “Sayın	Samsun	SMMM	
Odası	 Başkanımız,	 Sayın	 Giresun	
SMMM	Odası	 Başkanımız	 ve	 Odaları-
mızın	 değerli	 Yönetim	Kurulu	Üyeleri	
hepiniz	hoş	geldiniz.	Bir	amacımız	var,	
Muhasebe	 Haftasını	 kutladık	 yoğun	
bir	 şekilde	 bütün	 Odalarımızın	 ama-
cı	mesleğimizi	 bir	 yere	 taşımak,	 top-
lumun	bilinmeyen	katmanlarına	bunu	
anlatmak	anlamında	bu	haftayı	kutlu-
yoruz.	1-7	Mart	Muhasebe	Haftasıydı,	

bunu	Türkiye’deki	bütün	Odalar	kutla-
dı.	 Buradaki	 amacımız	 muhasebenin	
sadece	 Esnafın,	 Tüccarın,	 şirketlerin	
Muhasebe	kayıtlarının	tutmak	olmadı-
ğını,	Muhasebenin	herkes	 lazım	oldu-
ğunu,	 herkesin	 bir	muhasebesi	 oldu-
ğunu	 anlattık	 anlatmaya	 çalıştık.	 Yo-
ğun	bir	şekilde	kutladık.	Bütün	derdi-
miz	bu	mesleğe	hizmet	etmek.	Muha-
sebe	 mesleğinin	 çok	 önemli	 olduğu-
nu	halka,	kamuoyuna	anlatmak	derdi-
miz.	Büroların	dışında	her	bireyin,	her	
kuruluşun,	 her	 şirketin,	 her	 hakimin,	
her	savcının	bir	muhasebesi	olmasını	
gerektiğini	Türkiye’nin	muhasebesinin	
tutulmasını	gerektiğini	anlatmaya	ça-
lıştık.	Bugün	haftanın	son	günü	Sam-

Samsun Ordu Giresun Mali Müşavirler Odasından 1-7 Mart 
Muhasebe Haftası Değerlendirme Toplantısı Ve Dayanışma 
Yemeği
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sun	ve	Giresun	Odamızla	bir	aradayız	
ve	bütün	ortak	paydamızda	muhase-
be	mesleği.	Bu	anlamda	bu	değerlen-
dirmeyi	 burada	 yapmak	 için	 birlikte-
yiz.	Odamız	adına	herkese	çok	teşek-
kür	 ediyor,	 bu	 toplantının	 oluşması-
na	 katkı	 sanan	 arkadaşlarıma	 teşek-
kür	ediyor,	hepinize	saygılar	ve	sevgi-
ler	sunuyorum.”	dedi.

 Giresun SMMM Odası Başka-
nı Muzaffer Ejder: Sayın	Ordu	SMMM	
Odası	 Başkanımız,	 Sayın	 Samsun	
SMMM	Odası	 Başkanımız	 ve	 Odaları-
mızın	 değerli	 Yönetim	Kurulu	Üyeleri	
hepinizi	Giresun	Mali	Müşavirler	Odası	
adına	sevgi	ile	saygı	ile	selamlıyorum.	
Bu	akşam	için	ayrıca	Samsun	Odası	ve	
Ordu	Odasına	çok	teşekkür	ediyorum.	
Bizde	 bu	 haftayı	 çok	 yoğun	 kutladık.	
Bizde	kamuoyunda	var	olan	muhase-
be	 algısını	 değiştirmek	 için	 çalışma-
lar	yaptık.	Özellikle	İstanbul	Odası’nda	
çok	 iyi	 bir	 slogan	 yakalamış	 ‘’Muha-
sebe	 Yap’’	 diye.	 Gerçekten	 bu	 ülke-
nin	Muhasebeye	ihtiyacı	var.	Toplandı-
ğımız	için	mutluyum.	Hepinize	çok	te-
şekkür	ediyorum’’	dedi.	

 Samsun SMMM Odası Başkanı 
Hayrul Kayar:	Çok	değerli	Ordu	Oda-
sı	 Başkanımız	 Ertuğrul	 Bey,	 Giresun	
Odası	Başkanımız	Muzaffer	Bey	ve	Gi-
resun	 Odası	 Önceki	 Başkanımız	 Fik-
ri	 Bey,	 değerli	 Yöneticilerimiz	 hepini-
ze	 saygılar	 sunuyorum.	 Ordu	 aslın-
da	iki	ilin	ortasında	Karadeniz	Odaları-
nın	sayısı	toplam	24	buldu	ama	maa-
lesef	onlarla	fiziki	temas	şansımız	an-
cak	TÜRMOB	toplantılarında	bir	araya	
gelerek	oluyor.	Ama	belki	 coğrafi	sı-
nırlar	 içinde	 Karadeniz’i	minyatür	 bir	
şekilde	her	Muhasebe	Haftası’nın	so-
nunda	Karadeniz’in	kendi	 illerinin	biri-
nin	 akşamında	 bu	 şekilde	 buluşmak	
suretiyle	bu	tekrar	değerlendirme	ve	
geleneksel	haline	gelebilir.

	 Ordu	 oda	 başkanımız	 Ertuğrul	
Yüksel’e,	 yine	 bizim	gibi	misafir	 olan	

Giresun	Odası	Başkanımıza	siz	değerli	
katılımcılarımıza	saygı	ve	sevgiler	su-
nuyorum.

 Önceki Dönem Giresun SMMM 
Odası Başkanı Fikri Çalçalı: 	 Değer-
li	3	ilimizin	başkanları	sizleri	öncelikle	
kutluyorum.	Türkiye’de	olan	gelenek-
sel	 bölgesel	 oda	 Başkanları	 toplan-
tısını	 ilk	 önce	 Ordu’da	 Perşembe’de	
bir	 otelin	 lobisinde	 bir	 öğle	 yeme-
ği	 ile	 yapmıştık.	 Böylelikle	 beraber	
Karadeniz’den	 bir	 nüve	 atmıştık.	 Bu	
daha	sonra	büyüyerek	Karadeniz	Oda	
Başkanları	toplantısı	şeklini	aldı.	Yakın	
odalar	 birbirleriyle	 daha	 sıkı	 iş	 birliği	
olduğunda	 daha	 güzel	 işler	 olacağı-
nı	tahmin	ediyorum.	Bugün	 için	eme-
ği	 geçen	 herkese	 teşekkür	 ediyorum	
’’	dedi.

BU HAFTA NEDENİ İLE ÇÖZÜM BEK-
LEYEN SORUNLARIMIZ VE TALEPLE-
RİMİZİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMAK İS-
TEDİK… 

	 Çözüm	 konusunda	 Odalar	 ola-
rak	üst	birliğimiz	TÜRMOB	olarak	se-
çim	 öncesinde	 bütün	 siyasi	 partiler	
nezdinde	 girişimde	 bulunulması,	 so-
runlarımıza	 ve	 çözümlerimize	 ilişkin	
raporları	bütün	siyasi	partilere	ve	mil-
letvekili	 adaylarına	 tek	 tek	 sunulma-
sı,	mail	atılması	konusunda	faaliyette	
bulunulması	 yönünde	 görüş	 birliğine	
varıldı.	

Sorunlarımız	Aşağıdaki	Gibi	Sıralandı.

-	 Meslek	 Yasamız	 günümüz	 koşulla-
rı	ve	mesleki	ihtiyaçlarımız	göz	önüne	
alınarak	değiştirilmeli	ve	anti	demok-
ratik	maddelerden	arındırılmalıdır.

-	Yerel	yönetimlerde,	kamu	idarelerin-

de,	 işletmelerde,	 tüm	 şirketlerde,	 si-
yasi	partilerde,	vakıflarda,	kısaca	gü-
venlik	ve	yargı	dışında	hayatın	her	ala-
nında	en	etkin	bir	şekilde	bağımsız	de-
netim	 uygulanmalıdır.	 Denetimin	 ol-
madığı	her	yerde	suiistimaller	yaşanır,	
yolsuzluk	yaşanır,	karanlık	işler	yaşa-
nır.	Yolsuzluğun,	suiistimalin,	karanlık	
işlerin	panzehiri	denetimdir.

-	Mesleğimizi	 ilgilendiren	 düzenleme-
lerde	ilgili	Bakanlıklar	TÜRMOB’un	gö-
rüş	ve	önerilerini	dikkate	almalıdırlar.

-	 Meslek	 Yasamızın	 uygulamalarına	
yönelik	Tek	Tebliğ	Taslağına	ilişkin	dü-
zenlemede	TÜRMOB’un	görüş	ve	öne-
rileri	mutlaka	yer	almalıdır.

-	Son	zamanlarda	vergi	incelemelerin-
de	gerekli	özen	gösterilmeden,	mes-
lek	 mensuplarına	 sorumluluk	 yükle-
me	 konusunda	 oldukça	 cömert	 dav-
ranılmaktadır.	 Bu	 konuda	 daha	 has-
sas	davranılmalıdır.	İnceleme	kriterle-
ri	çok	net	belirlenmelidir.

-	YMM’lerin	tasdikten,	SMMM’lerin	be-
yanname	 ve	 finansal	 tablo	 imzala-
maktan	 doğan	 sorumlulukları	 yeni-
den	düzenlenmelidir.

-	 Yeminli	 Mali	 Müşavirlerce	 yapılan	
karşıt	incelemeler	teknolojik	gelişme-
ler	dikkate	alınarak	gözden	geçirilme-
lidir.

-	 Bakanlık	 ve	 diğer	 kurumlarca	 iste-
nen	bilgi,	beyan	ve	formların	sayısı	ol-
dukça	artmıştır.	Tüm	verilerin	bir	data	
merkezinde	 toplanması	 ve	 ilgili	 ku-
rumların	bu	merkezden	bilgileri	alma-
sı	sağlanmalıdır.

-	Ba-Bs	 formları	geçici	vergi	dönem-
lerine	göre	düzenlenerek	verilmelidir.
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muhasebe haftası

	 Ordu	 Serbest	 Muhasebeci	 ve	
Mali	 Müşavirler	 Odası,1-7	 Muhase-
be	 Haftası	 münasebetiyle	 Ünye’de	
meslek	mensupları	ile	yemek	prog-
ramı	 düzenledi.	 Atakale	 Sosyal	
Tesisleri’nde	 düzenlenen	programa	
Ordu	 Defterdarı	 Erol	 Pişkin,	 Ordu	
Serbest	Muhasebeci	ve	Mali	Müşa-
virler	 Odası	 (SMMMO)	 Başkanı	 Er-
tuğrul	Yüksel,	Oda	Sekreteri	Baha-
dır	 Baş,	 Ünye	 Vergi	 Dairesi	 Müdü-
rü	 Gökhan	 Yeneş,	 Ünye’de	 faaliyet	
gösteren	 serbest	 muhasebeci	 ve	
mali	müşavirler	katıldı.

	 Programda	 ilk	konuşmayı	ya-
pan	 Ordu Mali Müşavirler Odası 
Sekreteri Bahadır Baş,	 Muhasebe-
ciler	 Haftası’nı	 neden	 önemsedik-
lerini	 açıklayarak,	 “Bu	 haftanın	 bi-
zim	için	önemi	kurumsallaşma	adı-
na,	 mesleğimizin	 marka	 değerinin	
artması	adına	çok	önemli.	1	Mart’ın	
özelliği,	3568	sayılı	Yasa’nın	1	Mart	
1989	tarihinde	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisi’ne	sevk	edildiği	gün.	 13	Ha-
ziran	1989’da	yasalaştığı	gün.	Bazı-
ları	diyor	ki	13	Haziran	da	muhase-
be	haftası	kutlansın.	Tarihleri	bizde	
biliyoruz.	Mesele	tarihler	değil.	Me-
sele	 etkinlik	 yapmak.	 Katılımı,	 kat-
kıyı	 çoğaltmak.	 Mesele	 muhasebe	
için	emek	harcamak.		Meslee	26	yıl-
dır	Vergi	haftası	–	Muhasebe	Hafta-
sı	 kompozisyonuna	 sahip	 çıkmak.	
Bu	anlamda	Ordu	SMMM	odası	ola-
rak	bu	haftayı	amacına	uygun	ade-
ta	etkinlikten	etkinliğe	koşarak,	top-
lumsal	 hafızada	 	Muhasebe	 Hafta-
sı	 algısını	 pekiştirerek	 kutluyoruz.	
Kutlamaya	da	devam	edeceğiz.	Her	
etkinliğimize	 rekor	 katılım	 oluyor.	
Daha	ne	olsun.”	dedi.

 “MUHASEBE HERKESE LA-

ZIMDIR” Ordu	 Serbest	 Muhasebe-
ci	 ve	Mali	Müşavirler	Odası	 Başka-
nı	 Ertuğrul	Yüksel	 de	 konuşmasın-
da,	“Türkiye’nin	gündemi	dolu,	siya-
set	ağır	basıyor	ama	haftamız	ara-
da	 kaynamasın	 diye	 bizde	 etkin	 bi-
çimde	bunu	kutlamaya	çalışıyoruz.	
Tabi	buradaki	amacımız	muhasebe-
nin	ne	anlama	geldiğini,	muhasebe-
nin	herkese	lazım	olduğunu,	muha-
sebenin	sadece	şirketlerin	esnafla-
rın	kayıtlarını	tutmak	olmadığını	ka-

muoyuna	anlatmak	ve	marka	değe-
rini	yükseltmek	adına	bu	haftayı	et-
kin	 şekilde	 kutlamaya	 çalışıyoruz.	
Genel	anlamda	her	bireyin	her	kişi-
nin	her	 kuruluşun	muhasebesi	 var.	
Hatta	polisin,	hâkimin	savcının	bize	
zaman	zaman	‘ben	vicdan	muhase-
besi	yaptım	böyle	karar	verdim’	de-
diği	 de	 çok	 olmuştur.	 Bu	 anlamda	
muhasebe	 herkese	 lazımdır.	 Bizim	
bu	birlik	ve	beraberliğimiz,	iş	ortak-
lığımız	 sonuna	 kadar	 devam	 ede-

Ordu Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası 
Kapsamında Ünye’de Meslek Mensupları İle Yemek De Bir 
Araya Gelindi.
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cek”	diye	konuştu.

 “VERGİ VE MUHASEBECİLER 
HAFTASI, BİRBİRLERİNİN TAMAM-
LAYICISI” Ordu	Defterdarı	Erol	Piş-
kin	 ise	 Vergi	 ve	 Muhasebeciler	
Haftası’nın	 birbirlerinin	 tamamlayı-
cısı	 olduğunu	 söyleyerek,	 “Geçtiği-
miz	yıla	kadar	Muhasebeciler	Günü	
olarak	kutlanan	bugün	artık	bir	haf-
ta	 şekline	 geldi	 ve	 hemen	 Vergi	
Haftası’nın	 ardından	 bu	 etkinlikler	
yer	aldı.	Bu	yılda	biz	vergi	haftasın-
da	ki	bazı	etkinliklerimizi	muhasebe-
ciler	haftasına	kaydırarak	aslında	ki	
haftanın	birbirinin	tamamlayıcısı	de-

vamı	 olduğunu	 göstermek	 istedik”	
şeklinde	konuştu.	

	 Konuşmaların	 ardından	 Ordu	
Serbest	Muhasebeci	ve	Mali	Müşa-
virler	Odası’nın	Aralık-Ocak	ayı	 içe-
risinde	 düzenlemiş	 olduğu	 10	 gün-

lük	Bağımsız	Denetim	Geçiş	Eğitim-
lerine	Ünye’den	katılan	8	kişiye	bel-
geleri	teslim	edildi.

	 Yemek	 programından	 sonra	
Ordu	Üniversitesi	Ünye	 İİBF	Dekanı	
Prof.	Dr.	Güven	Murat	ziyaret	edildi.
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m a k a l e

	 Bu	 gün	 23	 Şubat	 2015,	 Yine	
bir	vergi	haftasındayız.	Her	yıl	Şu-
bat	 ayının	 son	 haftasında	 yapı-
lan	 kutlamalardaki	 amacımız,	 ül-
kemizde	vergi	bilincinin	oluşması-
nı	sağlamak.	Moda	deyimle	vatan-
daşlarda	 farkındalık	 oluşturarak	
verginin	tabana	yayılmasını	sağla-
mak.	Gerçi	bizim	gibi	ülkelerde	far-
kındalık	oluşturarak	verginin	taba-
na	yayılması	mümkün	olmadığın-
dan	biz	de	vergiyi	tabana	yayma-
yı	fakındasızlık	oluşturarak	yapmı-
şız.

	 Nasıl	mı?

	 Çok	 kolay.	 Dolaylı	 vergilerle.	
Hani	Rahmetli	Kemal	SUNAL	diyor	
ya	“Kibritle	yaktım	hocam.”	onun	
gibi	bir	şey	işte.

	 Hani	vergi	gelir	üzerinden	alı-
nıyordu?

	 Bak	 sen,	 bu	 zamanda	 gelirin	
vergisi	 mi	 olurmuş?	 Vergi	 tüke-
timden	 alınır.	 Adını	 da	 KDV,	 ÖTV,	
ÖİV,	 DV,	 HK	 vs.	 koyarsın,	mal	 ve	
hizmetler	 üzerine	 yüklersin,	 har-
camayı	 yapan	 da	 malın	 fiyatı	 bu	
der	 farkında	 olmadan,	 hissetme-
den,	vergi	artışlarına	tepki	göster-
meden	öder	geçer.

	 Yazıyı	yazarken	baktım,	TUSİ-
AD	ın	2012	yılında	yaptırmış	oldu-
ğu	 “Dolaylı	 ve	Dolaysız	 vergilerin	
Türk	Mali	Sistemindeki	Yeri”	konu-
lu	 araştırmada,	 ülkemizde	dolay-
lı	 vergilerin	 toplam	 vergi	 gelirle-
ri	 içindeki	 oranının	 	 2011	 yılında	
%	 67,6	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Bu	

oran	şimdi	daha	da	yüksektir.

	 İşte	biz	vergi	haftalarında	ver-
gi	farkındalığı	oluşturmaya	çalışır-
ken	aslında	yapılan	Vergi	farkında-
sızlığı.						

	 Bir	 de,	 biz	 Defyader	 olarak	
geçmişteki	 üstatlarımızın	 hayat	
hikayelerini	 ve	 yaşarken	 bırak-
mış	 oldukları	 eserleri	 hatırlaya-
rak	Defterdarlık	müessesinin	tari-
hi	değerini	ve	önemini	bu	haftada	
vurgulamaya	çalışıyoruz.

	 Bu	 yıl	 ki	 anacağımız	 üstadı-
mız	 Nazlı	 Mahmud	 Efendi.	 Kanu-
ni	devri	Osmanlı	maliyesinde	tak-
riben	yedi	yıl	baş	defterdar	olarak	
bulunmuştur.	Günümüzden	yakla-
şık	460	yıl	önce.	Kendisi	İstanbul-
luymuş	 ve	 Nazlı	 Mahmud	 Çelebi	
adıyla	tanınırmış.	Hat	sanatıyla	il-
gilenip,	 bu	yolda	devir	 açan	Şeyh	
Hamdullah’dan	aklam-ı	sitte	deni-
len	altı	cins	yazıyı	meşk	ettiği	söy-
lenir.

	 Üstadımıza	 “nazlı”lakabının		
niçin	 verildiğini	 bilmiyoruz.	 Bizim	
bildiğimiz,	 “naz”	 hanımlara,	 “ni-
yaz”	 da	 beylere	 yakışır.	 Erkekler	
için	 Nazlı	 sıfatı	 kullanılmaz.	 Prof.	
Uğur	 Derman	 “Hazineden	 parayı	
çok	nazla	çıkardığı	 için	böyle	den-
miş	olmalı”	diyor.

	 Üstadın	 Başdefterdarlı-
ğa	ilk	tayini	17	Eylül	1537,	azli	 ise	
1542’dedir.	İkinci	defa	1544’te	Baş-
defterdar	olup,	bu	vazifesini	1546	
yılındaki	 ölümüne	 kadar	 sürdür-
müştür.	Defterdarlık	o	zamanlar	o	

Bülent PAPUCCU
Ordu Defterdar Yardımcısı

BİR DEFTERDAR 
BİR ESER
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kadar	büyük	görevlerdendi	ki,	Ha-
lil	 İnalcık’ın	 bildirdiğine	 göre,	 “en	
yüksek	 devlet	 memurluklarına	
ancak	 veziriazamlık	 için	 80.000,	
defterdarlık	 için	40,	50.000	altın	
gibi	 muazzam	 rüşvetlerle	 geline-
biliniyordu.”	Tabii	üstadımızın	rüş-
vetle	mi,	yoksa	liyakatle	mi	bu	gö-
reve	 geldiğini	 bilmiyoruz.	 Ancak,	
o	 zamanları	 araştıran	 tarihçileri-
nin	anlattığı	bu.	Verdikleri	bu	mu-
azzam	rüşvetleri	nasıl	geri	aldıkla-
rını	ben	bilmem!

	 Üstadımızı	özel	yapan	ise;

	 Günümüzden	yaklaşık	460	yıl	
önce	Eyüp	kıyısına	yaptırmış	oldu-
ğu	çatılı	ve	ahşap	cami	ve	etrafın-
daki	 külliye.	 Ben	 o	 semti	 görme-
dim,	bilmiyorum	ama	semtin	Def-
terdar	adı	da	buradan	geliyormuş	
zaten.	Bu	cami,	dünyadaki	tüm	ta-
pınaklar	 arasında	 apayrı	 bir	 öne-
me	 sahiptir.	 Yeryüzündeki	 hiçbir	
tapınakta	olmayan	özelliğiyle	Def-
terdar	Camii,	uygarlık	denilen	sat-
ranç	 oyununda	 çok	 güçlü	 bir	 taş	
değerindedir.

	 Hepimizin	bildiği	gibi;	Tapınak-
ların	 en	 üst	 noktalarında	 ya	 da	
gözle	görülen	bir	yerlerinde	tem-
sil	ettikleri	dinin	sembolleri	vardır;	
örneğin,	bir	kilisenin	çan	kulesinde	
haç,	 sinagog	 da	 ise	 Davudi	 yıldız	
göze	çarpar.	Camilerimizin	en	üst	
noktasına	 ise	hilal	 konulur.	Oysa,	
Üstadımız	 Nazlı	 Mahmut	 Efendi,	
mimarı	 Koca	 Sinan	 olan	 caminin	
alemine	hilal	değil,	o	dönemin	yazı	
araç	 gereçleri	 olan	 hokka	 ve	 ka-
lem	 koydurtur!	 İşte,	 bu	 özelliğiy-
le	Defterdar	Cami,	tüm	tapınaklar	
arasından	öne,	 en	öne	 çıkar.	Yer-
yüzünde	en	üst	noktasında	aydın-
lanma	araçları	olan	hokka	ve	kale-
min	olduğu	başka	bir	tapınak	yok-
tur.	Bu	özellik	dünyanın	bir	başka	
köşesinde,	 özellikle	 Batı’daki	 bir	
tapınakta	olsaydı	hepimizin	habe-
ri	olurdu.	Üstelik	bunu	bir	padişah,	
şeyhülislam,	kazasker,	nişancı	fa-

lan	yapmıyor.	Bunu	yapan	bir	def-
terdar	ve	biz	bilmiyoruz!

	 Bir	de	efsanesi	 var	hokka	ve	
kalemin;	Üstadımız	Mahmud	Efen-
di	 hakkında	 	 dedikodu	 başlamış.	
“Haram	 yedi”	 diye.	 “Yediysem”	
demiş,	Üstadımız,	 “Şu	havaya	at-
tığım	hokka	ve	kalem	yere	düşer.	
Yemediysem,	gider	minarenin	 te-
pesine	 yapışır.”	 Fırlatmış,	 ikisini	
de	ve	Hokka	ile	Kalem,	gitmiş	tam	
alemin	yerine	oturmuş.

	 Yolum	 düşerse	 ben	 gidece-
ğim,	 yolunuz	 düşerse	 sizde	 gi-
din.	Haliç’in	en	ucuna,	Feshane’nin	
oralarda,	Defterdar	Camisi’nin	mi-
naresine	doğru	kaldırın	başınızı	ve	
en	tepedeki	divite,	hokka	 ile	kale-
me	bakın.

	 Üstadlık	aşaması	bireyin	işin-
de	 zirveye	 çıktığı,	 orta	 yaş	 krizi-
ni	atlattığı,	mevcut	işini	tamamen	
kabullendiği	 aşamadır.	 Bireyler-
de	bu	aşamadan	sonra	genellikle	
emeklilik	gelir.	Üstadlık	aşamasın-
da	birey	 işiyle	 ilgili	 tüm	 incelikleri	
tabiri	caizse	püf	noktalarını	öğren-
miştir.	 İşin	 teknik	 boyutundan	 zi-
yade	mental	boyutu	üzerinde	ast-
larına	 sözler	 söylemekte	 onlara	
fikirlerini	aktarmaktadır.

	 Üstadımızda	 bize	 eğitimin	
önemini,	 kutsallığını	 aktarmaya	
çalışmış.	 Kitabı	 “Oku”	 diye	 başla-
yan	dinin	mabedinin	tepesine	yazı	
araçlarını	 yerleştirmiş.	 Görelim	
onu.	Dünyada	ilk	ve	tek.	Görüp	ve	
gururlanalım.	 Atalarımızla,	 Üs-
tadımız	 Nazlı	 Mahmud	 Efendiyle,		
Tarihimiz	 ve	 bu	 ülkeye	 kattıkları-
mızla.

	 Üstadımızı	saygı	ve	rahmetle	
anarken,	 hepinizin	 Vergi	 Haftası-
nı	kutluyor,	Defterdarlık	müesse-
sinin	başına	bu	müessesenin	say-
gınlığına	zarar	vermeyecek	insan-
ların	atanmasını	umuyorum.
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	 Osmanlı	 İmparatorluğu’nda	
devlet	muhasebesi,	 Anadolu	muha-
sebe	kayıt	kültürünü	simgeler.	Türk-
lerin	 oluşturduğu,	 genelde	 Anadolu	
kayıt	 kültürü,	 	 özelde	 Anadolu	mu-
hasebe	 kayıt	 kültürü	 1071	Malazgirt	
meydan	muharebesini	 izleyen	 tarih-
lerde	başlar.	Bu	savaşta,	Büyük	Sel-
çuklu	İmparatorluğu	Sultanı	Alpars-
lan,	 Bizans	 ordularını	 yenilgiye	 uğ-
ratınca,	 	Türkler	Anadolu’ya	gelme-
ye	başlamışlar	ve	bir	süre	sonra	da	
Anadolu	 Selçuklu	 Devleti’ni	 (1192-
1308)	kurmuşladır.	Anadolu’ya	gelir-
ken	Müslümanlığı	kabul	eden	Türkler,	
Arap	kültürü	ile	tanışmışlardır.	Türk-
lerin	 ikinci	 etkileşimi	 ise,	 1220’ler-
de	Anadolu’nun	doğu	sınırlarına	ka-
dar	gelen	Cengiz	Han’ın	Moğol	ordu-
ları	ile	olmuştur.			Bu	etkileşim	fark-
lı	boyutlara	taşınmış	ve	Anadolu	Sel-
çuklu	 Devleti,	 güçlü	 ordulara	 sahip	
olan	 Moğolların	 vesayeti	 altına	 gir-
miştir.	 	Ancak	Selçukluları,	mali	açı-
dan	ve	kayıt	düzeni	açısından	etkile-
yen	Moğolların	kendi	kültürleri	değil	
Fars	kültürü	olmuştur.	Çünkü	Moğol	
hakanı	 Hulagu,	 bugünkü	 İran’da	 İl-
hanlı	Devleti’ni	(1256-1353),	kurmuş,	
sonra	 da	 bir	 Arap	 devleti	 olan	 Ab-
basi	Devleti’ne	 (770-1258)	 son	ver-
miş	 ve	 Bağdat’ta	 Abbasi	 devletinin	
mali	yönetim	kadrolarını	ve	kültürle-
rini	 Tebriz’e	getirmiştir.	 İşte	bu	kad-
roların	yardımı	 ile,	Fars	kültürü	çer-
çevesinde,		İlhanlı	devletinin	mali	yö-
netiminin	ve	çağın	en	ileri	devlet	mu-
hasebesi	 düzenlerinden	 birisinin	 ku-
rulduğu	 görülmektedir.	 	 İlhanlılar-
da	oluşan	bu	kültürden,	Anadolu’da	
önce	 Selçuklu	 devleti	 ve	 Anadolu	
beylikleri,	 sonra	 da	 Osmanlı	 Devle-
ti	 etkilenmiş	 ve	 Anadolu	 kayıt	 kül-
türünün	 doğuşunun	 önü	 açılmıştır.		
Mali	 yönetim	ve	devlet	muhasebesi	
kültürü,	 İran’da	 kurulan	 İlhanlı	 Dev-
leti	 kaynaklı	olduğu	 için,	Fars	kültü-
rü	 çerçevesinde	 Anadolu’ya	 girmiş	
ve	genelde	Anadolu	kayıt	kültürünü,	

özelde	Anadolu	Türk	muhasebe	kayıt	
kültürünü	biçimlendirmiştir.							

	 Anadolu	 Türk	 kayıt	 kültürü-
nün	 doğuş	 süreci,	 uzun	 bir	 zama-
na	yayılmıştır.	Bu	süreç,	1071	dolay-
larında	başlamış	 ve	 İstanbul’un	 fet-
hine	 (1453)	 kadar	 devam	 etmiştir.		
Anadolu’da	beylikler	ve	devletler	ku-
ran	Türklerin,	Fars	kayıt	kültürü	çer-
çevesinde	İlhanlılardan	alınan	bu	kül-
türü,	 	Anadolu	Türk	kayıt	 kültürünü	
oluşturacak	biçimde	kendi	koşulları-
na	 uygun	 duruma	 getirme	 sürecin-
de,	bir	yandan,	bir	Moğol	devleti	olan	
İlhanlılar	ve	Fars	aydınları,	öte	yan-
dan	 da	 Anadolu’daki	 Türk	 beylikle-
ri	ve	devletlerinin	yöneticileri	rol	oy-
namışlardır.	 Önce	Anadolu	 beylikle-
ri	ve	Selçuklular,	sonra	da	Osmanlı-
lar	XIII.	yüzyılın	ikinci	yarısında	ve	XIV.	
yüzyılın	ilk	yarısında	İlhanlılara	vergi	
ödemişler	ve	bu	mali	ilişkiler	sırasın-
da	mali	yönetim	esaslarını	ve	devlet	
muhasebesi	 bilgilerini	 öğrenmişler-
dir.	Ama	asıl	bilgi	etkileşimini	sağla-
yan,	Selçuklu	ve	Osmanlılar	emrinde	
çalışmak	 üzere,	 Moğol	 baskısından	
uzaklaşmak	 için	 Anadolu’ya	 gelen	
Fars	kültürünü	temsil	eden	İranlı	ay-
dınlar	olmuştur.	Bunlar	hem	Selçuk-
lulara	 ve	 hem	 de	 Osmanlılara	mali	
yönetim	ve	devlet	muhasebesi	konu-
larında	hizmet	 vermişler	 ve	merke-
zi	yönetim	emrinde	çalışmışlardır.	Ve	
bu	 yardımlaşma	 ile	 önce	 Selçuklu,	
sonra	 da	 Osmanlı	merkezi	 yönetim	
kadroları,	 Anadolu	 kayıt	 kültürünü	
oluşturmaya	başlamışlardır.	Bu	olu-
şum	çabaları	o	kadar	uzun	sürmüş-
tür	ki,	Abbasilerde	doğan,	İlhanlılar-
da	gelişen	ve	Osmanlı	devlet	muha-
sebesinde	 yararlanılan,	 bir	 devlet	
muhasebesi	yöntemi	olan	merdiven	
yöntemi,	 İlhanlılardaki	 (1256-1353)	
başarılı	kullanım	seviyesine,	Osman-
lılarda	XV.	yüzyılın	sonlarında	ulaşa-
bilmiştir.	 En	 azından	 eldeki	 mevcut	
belgeler	bunu	doğrulamaktadır.	

‘’Osmanlı İmparatorluğunda 
Devlet Muhasebesi’’

Prof. Dr. Oktay Güvemli
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	 Anadolu	kayıt	kültürünün	doğu-
şunun	uzun	süreyi	almasının	iki	nede-
ni	vardır.	Bu	nedenlerden	ilki,	Anado-
lu	Selçuklu	Devleti’nin	 (1092-	 1308)	
Moğolların	baskısından	kurtulup	ba-
ğımsız	bir	mali	düzen	oluşturmasının	
mümkün	 olamamasıdır.	 Selçuklula-
rın	mali	düzenleri,	Anadolu’da	görev-
li	Moğol	emirlerinin	izin	verdikleri	öl-
çüler	 çerçevesinde	 mümkün	 olabil-
miştir.	 Selçuklulardan	 kalan	 muha-
sebe	belgeleri	bugünlere	kadar	gele-
mediği	için,	Selçuklu	uygulamalarının	
başarı	 seviyesini	 ölçmenin	 de	 fazla	
mümkün	 olamadığını	 belirtmek	 uy-
gun	olacaktır.	Anadolu	beylikleri	için	
de	 ayni	 görüşü	 ileri	 sürmek	olanağı	
vardır.	

	 İkinci	 neden	 ise,	 Osman-
lı	 Devleti’nin	 (1299-	 1922),	 kuru-
luşundan	 sonra	 uzunca	 bir	 süre,	
Anadolu’dan	 çıkarak	 Trakya	 ve	 Bal-
kanlarda	 devlet	 sınırlarını	 geliştir-
me	 çabası	 içinde	 olması	 ve	 dolayı-
sı	 ile	devlet	yönetiminin,	mali	yöne-
tim	bilgi	kaynaklarından	uzaklaşma-
sıdır.	Bu	süre	boyunca	devletin	doğu	
sınırlarını	 emniyete	 almak	 için	 Os-
manlılar,	 İlhanlılara	vergi	ödemiş	ve	
mali	düzen	bilgileri	bu	yolla	sınırlı	bir	
şekilde	 alınmaya	 başlanmıştır.	 Os-
manlılar,	 XIV.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısın-
da	Anadolu’ya	dönüp,		Türk	beylikle-
rini	ortadan	kaldırarak,	Anadolu’nun	
tamamına	 egemen	 olmaya	 başla-
yınca,	 	mali	 yönetim	 ve	 devlet	mu-
hasebesinin	 geliştiği	 kaynaklara	 ya-
kınlaşmış	 ve	 bu	 kaynaklardan	 daha	
fazla	 etkilenmeye	 başlamıştır.	 Os-
manlılar	 bu	 konuda	 Selçuklulardan	
daha	 şanslı	 olmuşlardır.	 Çünkü	Bal-
kanlardan	 topraklarını	 doğuya	 doğ-
ru	genişletmek	için	Anadolu’ya	dön-
düklerinde	 (1380’li	 yıllar)	 Moğolla-
rın	Ortadoğu’daki	etkinlikleri	kaybol-
muştu.	Ve	Osmanlıların	böyle	bir	or-
tamda	 İranlı	 aydınların	 yardımını	 al-
maları	ve	İlhanlı	devletinin	geliştirdiği	
düzeni	devralmaları	için	siyasi	bir	en-
gel	kalmamıştı.	

	 Şurasını	 da	 belirtmek	 gerekir	
ki,	 İstanbul’un	 fethine	 kadar	 (1453)		
devlet	muhasebesi	ile	ilgili	kayıt	bilgi-
leri	bugünlere	kadar	gelemediği	için,	
Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 kuruluş	
dönemi	(1299-1453)	boyunca	devlet	

muhasebesinin	 kayıt	 düzeninin	 sevi-
yesi	 hakkında	 net	 bir	 şey	 söylemek	
olanağı	fazla	yoktur.	 	Dolayısı	 ile	bu	
dönemde	 devlet	 muhasebesinin	 in-
celenmesinin	 mümkün	 olamadığını	
ve	mali	yönetim	bilgilerinin	üzerinde	
genel	olarak	durulması	 ile	yetinilme	
zorunluluğunun	 bulunduğunu	 be-
lirtmek	 gerekmektedir.	 Ancak,	 dev-
let	 örgütleri	 ile	 birlikte	 mali	 yapıyı	
ve	bu	arada	devlet	gelir-giderlerinin,	
devlet	hazinesinin	yönetim	usullerini	
gösteren	ilk	yasa	olan	ve	Fatih	Sultan	
Mehmet	 (1451-1481)	 zamanında	 ya-
yınlanan	Kanunname-i	Alî	Osmani’de	
(Büyük	 Osmanlı	 Kanunu),	 	 Osmanlı	
Devleti’nin	kuruluş	döneminde,		hem	
Anadolu	kayıt	kültürünün	ve	hem	de	
Anadolu	muhasebe	kayıt	kültürünün	
oluştuğunu	gösteren	 ifadelere	 rast-
lamak	olanağı	vardır.	Dolayışı	ile	Os-
manlı	 Devleti’nin	 kuruluş	 dönemin-
de,	 Anadolu	 Türk	 muhasebe	 kayıt	
kültürünün	doğuş	sürecini	yaşadığını	
ileri		sürmek	yanlış	olmasa	gerektir.

                              ***

	 Bu	 kitabın	 konusu,	 Osman-
lı	 Devleti’nin	 yükselme	 dönemin-
de	 (1453	 –	 1579),	 duraklama	 dö-
neminde	 (1579	 -1699)	 	 ve	 Türkiye	
Cumhuriyeti’nin	 kuruluşuna	 kadar	
süren	 gerileme	 döneminin	 bir	 bölü-
münde		(1699-1839)	devlet	muhase-

besinin	gelişim	sürecinin	 incelenme-
sini	 içermektedir.	 Bu	 inceleme	orta-
ya	koymuştur	ki,	 	Türklerin	oluştur-
duğu	Anadolu	muhasebe	kayıt	kültü-
rü,	 Tanzimat	 Fermanı’na	 (1839)	 ka-
dar	varlığını	korumuştur.	 	 	Tanzimat	
Fermanı	 ile	 muhasebe	 kayıt	 kültü-
ründe,		çağdaşlaşma	adı	altında	Batı	
Avrupa	ile	etkileşim	süreci	başlamış,	
Anadolu	muhasebe	kayıt	kültürü,	ye-
rini	Batı	Avrupa	kayıt	kültürüne	bıra-
karak,			tarih	sahnesinden	çekilmiştir.	

	 Yukarıdaki	 açıklamalardan	 an-
laşılacağı	üzere,	Türklerin	oluşturdu-
ğu	Anadolu	muhasebe	kayıt	kültürü	
bu	 topraklarda	 sekiz	 yüz	 yıla	 yakın	
bir	süre	(1071-1839)	varlığını	sürdür-
müştür.	Bu	sürenin	ilk	yarısı,	Türkle-
rin	 devlet	 kurarak	 Anadolu’ya	 yer-
leşmeleri	 ile	 geçtiğinden	 ve	 bu	 dö-
neme	ait	bugünlere	kadar	fazla	mu-
hasebe	 bilgi	 ve	 belgesi	 gelmediğin-
den	dolayı	kitabın	ağırlığı,		ikinci	dört	
yüz	yıllık	sürede	 	 (1453-	1839)	dev-
let	 muhasebesinin	 incelenmesine	
dönük	 olmuştur.	 Dört	 yüz	 yıla	 ya-
kın	devam	eden	bu	sürenin,	Osmanlı	
İmparatorluğu’nun	 yükselme	 döne-
mi	 olan	 1453-1579	 yılları	 arasında-
ki	bölümünü,	Anadolu	Türk	muhase-
be	kayıt	kültürünün	gelişme	dönemi	
olarak	 değerlendirilmek;	 duraklama	
ve	 gerileme	 dönemlerinin	 bir	 kısmı-
nı	kapsayan	sonraki	dönemin	(1579-
1839)	 ise,	 Anadolu	 Türk	 muhasebe	
kayıt	kültürünün	olgunlaşma	dönemi	
olarak	ele	alınması	olanağı	vardır.	

	 Anadolu	 muhasebe	 kayıt	 kül-
türünün	gelişme	ve	olgunlaşma	dö-
nemlerinin	özelliklerinin	açıklanması-
na	geçmeden	önce,	üç	konuya	açıklık	
getirmek	uygun	olacaktır.	Bunlardan	
ilki	Anadolu	muhasebe	kayıt	kültürü-
nün	devletçi	yapısıdır.	İkincisi,	Anado-
lu	muhasebe	kayıt	kültüründe	yarar-
lanılan	muhasebe	yöntemidir.	Üçün-
cü	de,	devlet	muhasebesinde	tahak-
kuk	muhasebesinin	kullanımıdır.	

	 Anadolu	 muhasebe	 kayıt	 kül-
türünün	ilk	özelliği,	bu	kültürün	dev-
let	 muhasebesi	 çerçevesinde	 geliş-
miş	olmasıdır.	Osmanlı	Devleti,	öte-
ki	 çoğu	Ortadoğu	ülkesi	 gibi	 devlet-
çi	bir	yapıya	sahiptir.	Bu	devletçi	yapı	
ve	başka	etkenler,	özel	kesimin	ser-
maye	birikimini	 ve	 dolayısı	 ile	 geliş-
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mesini	önlemiştir.	Gelişmiş	bir	muha-
sebe	yönteminin	kullanımını	gerekti-
recek	 büyüklükte	 fazla	 sayıda	 özel	
kesim	 işletmesi	 yoktur.	 Var	 olanlar	
da	basit	muhasebe	kayıtları	 ile	yeti-
niyorlardı.	Bu	durum,	XIX.	yüzyıl	or-
talarına	kadar	devam	etmiştir.	Tanzi-
mat	(1839)	sonrası,	liberalleşme	de-
nemelerinin	başladığı	ve	özel	kesime	
önem	veren	girişimlerde	bulunuldu-
ğu	gözlenmektedir.						

	 Belirtilmesi	 gereken	 ikinci	 hu-
sus,	 Anadolu	 muhasebe	 kayıt	 kül-
türünün,	 	merdiven	yöntemi	denilen	
ve	 Ortadoğu’da	 Abbasilerde	 (770-
1258)	 doğan,	 İlhanlılarda	 (1256-
1353)	gelişen	ve	Osmanlı	Devleti’nde	
(1299-1922)	 	 mükemmelleşen	 bir	
devlet	 muhasebe	 yöntemi	 çerçe-
vesinde	 gelişmiş	 olmasıdır.	 Yön-
tem,	1879	yılında	yerini	çift	yanlı	ka-
yıt	yöntemine	bırakarak	tarih	sahne-
sinden	çekilmiştir.	Yani	Ortadoğu’da	
1100	yıl	(770-1879)		boyunca	bu	yön-
tem	 etkin	 bir	 şekilde	 kullanılmıştır.	
Abbasilerdeki	 kullanım	 şeklini	 gös-
teren	birkaç	örnek	bugünlere	kadar	
gelmiştir.	 İlhanlılarda	1309-1363	yıl-
ları	arasında	yöntemi	tanıtmak	ama-
cı	ile	dört	muhasebe	öğreti	kitabı	ya-
zılmıştır.	 Bu	 öğreti	 kitapları	 bugün-
lere	 kadar	 gelmiştir.	 En	 ünlüleri,	 bu	
dört	kitabın	sonuncusu	olan	Risale-i	
Felekiyye	 -	 Kitab-ı	 Siyakat	 adını	 ta-
şımaktadır.	Osmanlılarda	 ise,	devlet	
muhasebesini	ve	merdiven	yöntemi-
ni	tanıtan	bir	kitap	bugüne	kadar	bu-
lunamamıştır.	Bununla	beraber,	baş-
ta	 İstanbul’da	 Başbakanlık	 Osmanlı	
Arşivi	olmak	üzere,	Türkiye’deki	bir-
çok	 kütüphanede,	 merdiven	 yönte-
minden	 yararlanılarak	 düzenlenen	
devlet	muhasebesi	ile	ilgili	45	milyon	
dolayında	muhasebe	 defter	 ve	 bel-
gesi	bulunmaktadır.	Ana	tutarın	başa	
yazılması	 ve	 onu	 oluşturan	 tutar-
ların	 aşağı	 doğru	 sıralanması,	 yön-
teme	 merdiven	 yöntemi	 adının	 ve-
rilmesinin	 nedenini	 oluşturmuştur.	
Yönteme	 bu	 adı	 İlhanlılar	 vermiş-
tir.	Osmanlı,	merdiven	yöntemi	adını	
kullanmamış,	usul-i	muhasebe	(mu-
hasebe	 usulü)	 demekle	 yetinmiş-
tir.	 Yöntemin	 bir	 başka	 özelliği,	 uy-
gulanmasında	çoğu	kez,	siyakat	yazı	
ve	 rakamlarının	 kullanılmış	 olması-

dır.	 Arap	 harflerinin	 noktasız	 yazı-
mı	siyakat	yazısını	oluşturmuştur.	Si-
yakat	yazısı,		devlet	muhasebesinde	
ve	bir	de	dış	yazışmalarda,	yazıların	
okunmasını	 güçleştirmek	 amacı	 ile	
kullanılmıştır.

	 Belirtilmesi	 gereken	 üçüncü	
husus,	 Osmanlı	 devlet	 muhasebe-
sinde	 tahakkuk	 muhasebesinin	 kul-
lanılmış	 olmasıdır.	 Vergiler	 beyan	
usulüne	 göre	 değil,	 tahakkuk	 esası-
na	 göre	 alındığından	 devlet	 muha-
sebesinde	 tahakkuk	 muhasebesinin	
kullanılması	 gerekiyordu.	 Yıl	 başın-
da	yükümlüye	o	yıl	 içinde	ödeyece-
ği	vergi	bildirilmesi	ve	yıl	 içinde	tah-
silat	 yapılması	 söz	 konusu	 idi.	 Do-
layısı	 ile,	alınacak	verginin	yıl	başın-
da	 tahakkuk	 muhasebesi	 ile	 kay-
dı	yapılır,		yıl	 içinde	tahsilat	yapıldık-
ça	 borçlandırılan	 yükümlünün	 he-
sabından	 düşülürdü.	 Sadece	 devlet	
gelirlerinde	 değil,	 devlet	 giderlerin-
de	de	tahakkuk	muhasebesinden	ya-
rarlanıldığı	 gözlenmektedir.	 Osman-
lı	 İmparatorluğu’nda	 tahakkuk	 mu-
hasebesinin	en	gelişmiş	üç	kullanım	
yeri,	mukataa	(devlet	gelir	yerinin	ki-
raya	verilmesi)	muhasebesi	ve	cizye	
(gayri	 Müslimlerden,	 onların	 asker-
lik	 yapmamaları	 karşılığında	 alınan	
vergi)	muhasebesidir.	Bir	demevacib	
(ücretler)	 	muhasebesi	vardır.	Özel-
likle	asker	ücretlerinin	ödenmesinde	

bu	yolun	 izlendiği	 dikkati	 çekmekte-
dir.	Bu	üç	muhasebe	uygulamasında	
tahakkuk	muhasebesi	başarılı	bir	şe-
kilde	kullanılmıştır.

	 Bu	 arada	 belirtmek	 gerekir	
ki,	 Ortadoğu’da	 ilk	 tahakkuk	muha-
sebesi	 örneğine,	 İlhanlılarda	 1309-
1363	 yılları	 arasında	 yazılmış	 dört	
devlet	 muhasebesi	 öğreti	 kitabında	
rastlanmaktadır.	Bu	konudaki	ilk	kay-
nak,	bu	kitapların	ilki	olan	Saadetna-
me	(1309)	dir.	Yani	 tahakkuk	muha-
sebesinden	 Ortadoğu’da	 XIV.	 yüzyı-
lın	başlarından	beri	yararlanıldığı	an-
laşılmaktadır.

                              *** 

	 Osmanlı	 devlet	 muhasebe-
sini	 etkileyen	 bu	 hususlara	 kısa-
ca	 değindikten	 sonra,	 Osmanlı	
İmparatorluğu’nun	 yükselme	 döne-
minde	 (1453-1579)	 devlet	 muhase-
besinin	 özelliklerine	 değinilebilir.	 Bu	
özelliklerin	 başlıcaları	 aşağıdaki	 şe-
kilde	sıralanabilir.

	 Devlet	 muhasebe	 örgütü:	 Os-
manlı	 devletinin	 merkez	 yönetimi-
nin	 en	 önemli	 organı	 olan	 Divan-ı	
Hümayun’nun(	Bakanlar	kurulu)	üye-
si	olan	ve	Maliye	Bakanı	konumunda	
bulunan	Başdefterdar,	devlet	muha-
sebesinin	 de	 başıdır.	 Ona	 bağlı	 def-
terdarlar	vardır.	Anadolu	defterdarı-
na,	Anadolu’daki	eyaletler	ile	ilgili	ge-
lir	ve	gider	kayıtlarını	yürüten	muha-
sebe	 departmanları;	 Rumeli	 defter-
darına	 devletin	 Avrupa	 toprakların-
daki	eyaletlere	ait	gelir	ve	giderleri-
ni	 yürüten	muhasebe	departmanla-
rı	bağlı	 idi.	 	Ve	her	defterdarlık	bün-
yesindeki	 muhasebe	 departmanları	
gelir	ve	gider	türlerine	göre	ayrılmış-
tı.	 Bu	 defterdarlıklara	 bağlı	 depart-
manlarda	büyük	defter	hesabı	niteli-
ğindeki	yardımcı	defterler	tutulurdu.	
Günlük	 defter,	 başdefterdara	 bağ-
lı	ayrı	bir	bölümde	tutulurdu.	Bu	bö-
lüm	hazinenin	 yönetimini	 de	 üstlen-
mişti.	Devlet	muhasebesi	örgütünün	
temel	yapısının	iki	özelliği	vardı.	Bun-
lardan	 ilki	 yardımcı	 defterlerin	 gün-
lük	defter	kanalı	ile	kontrol	edilmesi	
ve	yine	günlük	deftere	dayalı	olarak	
hazinenin	 yönetilmesi	 idi.	 İkinci	 öze-
lik	ise,	tüm	muhasebe	düzeninin	yıllık	
gelir	ve	gider	hesabının	düzenlenme-
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sine	dönük	nitelik	taşıması	idi.	Devlet	
muhasebesi	örgütünün,		kayıt	düze-
ni,	 zamanın	 gereklerine	 uygun	 iç	 ve	
dış	denetim	düzeni,	 	 iç	bilgi	akış	dü-
zeni,	 raporlama	düzeni	 ile	bir	bütün	
halinde	sağlam	bir	yapıya	kavuşma-
sı	 XVI.	 yüzyılın	 başlarında	mümkün	
olabilmiştir.	 Ve	 devlet	 muhasebesi-
nin	 bu	 klasik	 yapısının	 temellerinin,	
1839	 yılına	 kadar	 bozulmadan	 de-
vam	ettiği	görülmektedir.	

	 Merdiven	 yönteminin	 kullanı-
mı:		Bu	departmanlar,	günlük	defter	
kayıtlarını,	büyük	defter	hesabı	nite-
liğindeki	 yardımcı	 defter	 kayıtlarını	
ve	yıllık	gelir	ve	gider	hesabını,	mer-
diven	 yöntemini	 kullanarak	 ve	 ta-
hakkuk	muhasebesinden	 yararlana-
rak	yaparlardı.	Bu	kayıtlarda	zaman	
zaman	 siyakat	 yazı	 ve	 rakamlarının	
kullanıldığı	 da	 görülmektedir.	 Mer-
diven	 yöntemi,	 İlhanlılardan	 alındığı	
seviyesinde	kalmamış;	Osmanlı	mu-
hasebecileri,	 	 devlet	muhasebesinin	
değişen	 koşullarına	 göre	 bu	 yönte-
mi	geliştirerek	XIX.	yüzyılın	ikinci	ya-
rısına	kadar	kullanmışlardır.	İşletme-
cilikte	 kâr	 hesaplamaya	 ve	 yatırım-
ları	yönetmeye	dönük	ihtiyaçları	kar-
şılayamayınca	da,	yöntem	terk	edil-
miş	ve	çift	yanlı	kayıt	yöntemine	ge-
çilmiştir.

	 Yıllık	gelir	ve	gider	hesabı:		Os-
manlı	 klasik	döneminde	 (1839’a	 ka-
dar)	 yıllık	 bütçe	 uygulaması	 yok-
tur.	 	 Belirli	 gelir	 ve	 giderlerin	 izlen-
mesi	 için	tahakkuk	muhasebesinden	
yararlanılması	 söz	 konusudur.	 An-
cak	yılsonlarında	devletin	kesin	gelir	
–gider	hesabının	düzenlendiği	görül-
mektedir.	Bu	hesabın	her	yılsonunda	
düzenlenmesi,	muhasebenin	 önemli	
bir	görevi	olmuştur.			Bu	hesabın	dü-
zenlenmesi	ile	hem	yılın	gerçekleşen	
gelir	ve	gider	dengesinin	ortaya	ko-
nulması	mümkün	olmuş	ve	hem	de	
yıllık	 gelir	 ve	 gider	 hesabının	 ayrın-
tılarından	 yararlanılarak	 bir	 sonra-
ki	 yılın	 vergi	 tahakkuklarının	 yapıl-
ması	 olanağı	 sağlanmıştır.	 Eyalet-
lerden	gelen	gelirler	ve	başta	asker	
ve	memur	ücretleri	olmak	üzere	gi-
derler,	 yıllık	 gelir	 ve	 gider	 hesabını	
oluşturmaktadır.	 Bu	 düzenin	 sürdü-
rülebilmesi	 için	 eyaletlerde,	 merke-
zi	mali	yönetime	bağlı	olarak	çalışan	

mali	örgütler	vardır.	Uzak	eyaletlerin	
mali	yönetimi	ise,	salyane	(yıllık	ver-
giye	bağlı	bölge)	denilen	bir	yöntem	
ile	yönetilirdi.	Bu	yönteme	göre,	eya-
let	yıllık	bir	vergi	öder,	bu	eyaletlerde	
devletin	gelirini	toplamakla	yükümlü	
yönetici,	 eyalet	 yönetimi	 için	 gerek-
li	harcamayı	yapar	ve	kalanı	merke-
zi	 yönetime	 gönderirdi.	 Devlet	 gelir	
ve	gider	hesabında,	salyane	ile	yöne-
tilen	eyaletlerden	gelen	bu	net	gelir	
tutarının	yer	aldığı	görülmektedir.

	 Muhasebe	 mesleği:	 Osmanlı	
İmparatorluğunda	 muhasebe	 mes-
leği,	devlet	muhasebe	örgütü	 içinde	
gelişme	 göstermiştir.	 Devlet	muha-
sebesinde	çırak	olarak	 işe	alınan	ki-
şinin,	 bu	 örgüt	 içinde	 eğitildiği,	 za-
man	içinde	terfi	ederek	çeşitli	unvan-
lara	sahip	duruma	geldiği	ve	sonuçta	
defterdarlığa	 kadar	 yükseldiği	 göz-
lenmektedir.	Yani	muhasebe	mesle-
ğinin	örgütü	vardır,	eğitimi	vardır,	un-
vanları	vardır,	yetkileri	vardır.	Ve	mu-
hasebe	mesleği,	devlet	örgütü	içinde	
saygın	bir	yere	sahiptir.	

	 Öncelikle	 belirtmek	 gerekir	 ki,	
İmparatorluğun	yükselme	dönemin-
de	devlet	muhasebesinde	oluşan	bu	
özellikler,	 asırlar	 boyu,	 Tanzimat’ın	
ilanına	(1839)	kadar	devam	etmiştir.	
Yine	bu	özellikler	ortaya	koymakta-
dır	ki,	yükselme	döneminde	Anadolu	
Türk	muhasebe	kayıt	kültürü	sürek-
li	gelişme	göstermiş	ve	dönemin	so-
nunda	önemli	bir	aşamaya	ulaşmış-
tır.

                                  ***

	 Öte	 yandan,	 İmparatorluğun	
duraklama	 ve	 gerileme	 döneminin	
bir	 parçasını	 oluşturan	 1579-1839	
yılları	arası,	Anadolu	Türk	muhasebe	
kayıt	 kültürünün	 olgunlaşma	 döne-
mi	olmuştur.	Gerileme	dönemi	Cum-
huriyetin	kuruluş	yılı	olan	1922	yılına	
kadar	sürmüştür.	Bu	eserde	1839	yı-
lının	sınır	olarak	kabul	edilmesi,	Ana-
dolu	 Türk	 muhasebe	 kayıt	 kültürü-
nün	bu	yılda	ilan	edilen	Tanzimat	Fer-
manı	 ile	son	bulması	ve	Türk	muha-
sebe	kültüründe,	Batı	Avrupa	muha-
sebe	kayıt	kültürü	ile	bütünleşme	sü-
recinin	başlamasıdır.	

	 Duraklama	 ve	 gerileme	 döne-

minin	mali	açıdan	en	belirgin	özelliği,		
yıllık	gelir	ve	gider	hesabının	sürek-
li	 açık	 vermesi	 ve	 yöneticilerin	mali	
bunalım	 ile	mücadele	 etmek	 zorun-
da	kalmalarıdır.	XVII.	Yüzyılın	başla-
rında	ilk	belirtileri	görülen	mali	güç-
lüklerin	bir	çok	nedeni	vardır.	Bu	yüz-
yılda,	 okyanus	 aşırı	 ticaretin	 başla-
ması	 dolayısı	 ile	 İpek	 Yolu	 kullanıl-
maz	 olmuş,	 Anadolu	 bundan	 sağ-
ladığı	 gümrük	 gelirlerinden	 ve	 ker-
vanlara	 verilen	 hizmet	 gelirlerin-
den	 mahrum	 kalmıştır.	 İmparator-
luk	son	sınırlarına	ulaştığından	fetih	
gelirleri	 de	 durmuştur.	 Ayrıca	 XVII.	
yüzyılda	 savaşların	 süresi	 uzama-
ya	 başlamış	 ve	 devlet	 büyük	 savaş	
giderlerini	 karşılamak	 zorunda	 kal-
mıştır.	Nitekim,	Kırım’da	Kazaklar	ile		
(1624-40),	 	 Akdeniz’de	 Venedikliler	
ile	 (1640-69),	 Avrupa’da	Habsburg-
lar	 ile	(1653-87)		uzun	süreli	savaş-
lar	 olmuştur.	 Bunlar	 ve	 benzeri	 ne-
denler	devlet	gelir	ve	gider	dengesi-
ni	bozmuş	ve	yöneticiler	sürekli	ara-
yış	 içinde	 olmuşlardır.	 Bu	 arayışlar	
sırasında	 muhasebecilerden	 de	 is-
teklerde	 bulunulmuştur.	 Zaman	 za-
man	muhasebeciler	görüşlerini	risa-
le	(rapor)	halinde	hazırlayıp	sunmuş-
lar,	kimi	zaman	muhasebe	örgütün-
de	değişikliklere	gitmişler	ve	kimi	za-
man	da	gelirlerin	artırılması	amacına	
dönük	çalışmalar	yapmışlardır.	Aşa-
ğıda	bunlardan	bir	kaçı	üzerinde	kısa-
ca	durulmuştur.	

	 Muhasebecilerin	 tavsiyelerde	
bulunmaları:	 Osmanlıda	 muhase-
becilerin	 mali	 konularda	 rapor	 ha-
zırlamalarına	daha	önceleri	 rastlan-
mamaktadır.	XVII.	Yüzyılın	 ilk	yarısı-
nın	sonlarından	XVIII.	yüzyılın	başla-
rına	kadar	ise,	birçok	üst	düzey	mu-
hasebecinin	 mali	 durumun	 düzeltil-
mesi	 ile	 ilgili	 raporlar	 hazırladıkları	
gözlenmektedir.	 Bunlar	 arasında	 sı-
rası	 ile	 Koçibey’in,	 Tarhuncu	Ahmed	
Paşa’nın,	 ünlü	 Osmanlı	 tarihçisi	 Ka-
tip	Çelebi’nin	ve	Defterdar	Sarı	Meh-
med	Paşa’nın	 raporları	ünlüdür.	Ka-
tip	Çelebi	tarihçidir,	ama	ayni	zaman-
da	 devlet	 muhasebesi	 örgütünde	
bir	unvana	sahip	olarak	çalışmakta-
dır.	Bütün	bu	kişiler	raporlarında,	ön-
celikle	 giderlerin	 kontrolü	 üzerinde	
dururlar,	 asker	 ve	memur	 sayısının	
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azaltılması,	 saray	 giderleri	 gibi	 kimi	
masrafların	kısılması,	yolsuzlukların	
önlenmesi	başta	gelen	tavsiyelerdir.	
Bu	tavsiyeler	arasında	gelirlerin	tah-
silinde	yararlanılan	iltizam	(gelirlerin	
toplanması	ile	ilgili	olarak	yapılan	an-
laşmalar)	 	 usulünün	gözden	geçiril-
mesini	tavsiye	edenler	de	vardır.	Ra-
porlarda	göze	 çarpan	bir	 başka	hu-
sus,	dürüst	ve	başarılı	idareci	ve	mu-
hasebecilerin	 korunması	 ile	 ilgilidir.	
Yukarıda	 sözü	 edilen	 kişilerden	 Tar-
huncu	 Ahmed	 Paşa’nın	 risalesi’nde	
(rapor)	 göze	 çarpan	 önemli	 husus,	
giderlerin	 gelirlere	 bağımlı	 olarak	
yapılmasının	 önerilmesidir.	 1650’li	
yılların	 başlarında	 yapılan	 bu	 öneri,	
devlet	bütçesi	isteğinin	izlerini	taşıdı-
ğı	için	önem	taşımaktadır.		

	 Muhasebe	örgütünde	büyük	re-
organizasyon:	1660’lı	yıllarda	yöne-
ticiler,	 biran	 önce	 önlem	 alabilmek	
amacı	 ile	mali	 durum	bilgilerini	 kısa	
sürede	 öğrenmek	 için,	 devletin	 ke-
sin	 gelir	 ve	 gider	 hesabının,	 her	 yıl	
daha	kısa	süre	içinde	çıkarılmasını	is-
temeye	başlamışlardır.	Bu	istek	kar-
şısında	muhasebecilerin	iki	önlem	al-
dıkları	görülmektedir.	Bunlardan	ilki,	
devlet	 muhasebesi	 örgütünün	 re-
organizasyonu	 olmuştur.	 	 O	 zama-
na	kadar	coğrafi	bölgelere	göre	ay-
rılmış	 olan	 departmanlar,	 ayni	 gelir	
ve	gider	türü	departmanların	bir	ara-
ya	getirilmesi	biçiminde	yeniden	dü-
zenlenmiştir.	Bu	düzenlemenin	cizye	
(gayri	Müslimlerden	 askere	 alınma-
maları	 karşılığında	 alınan	 vergi)	 de-
partmanlarında	 başarı	 ile	 uygulan-
dığı	 gözlenmektedir.	 Her	 defterda-
rın	yönettiği	coğrafi	bölgenin	muha-
sebesinde	bulunan	cizye	muhasebe-
si	departmanları	birleştirilmiş	ve	tek	
bir	 departman	 haline	 getirilerek	 bir	
defterdara	bağlanmıştır.		Bu	yeniden	
düzenleme,		yıl	sonunda	sonucun	tek	
kaynaktan	 alınmasını	 kolaylaştırdı-
ğından,	 	 yıllık	 gelir	 ve	 gider	 hesabı-
nın	daha	kısa	sürede	düzenlenmesi-
ne	olanak	sağlamıştır.	

	 Muhasebecilerin	 ayni	 amaca	
yönelik	 olarak	 aldıkları	 ikinci	 önlem	
ise,	yıllık	gelir	ve	gider	hesabını	daha	
erken	 düzenleyebilmek	 için	 dokuz	
aylık	fiili	 sonuçlara	üç	aylık	 tahmin-
leri	 ekleyerek	 yöneticilere	 sunmak	

olmuştur.	Sunulan	bu	bilgilerde	kuş-
kusuz	daha	sonra	düzeltmeler	yapa-
rak	kesin	durumu	ortaya	koymuşlar-
dır.	 Bu	 konudaki	 örneklerden	 %2-3	
oranında	sapma	ile	tahminlerin	yapı-
labildiği	görülmektedir.	

	 Gelirlerin	 artırılması	 için	 yapı-
lan	 çalışmalar:	 Osmanlı	muhasebe-
cilerinin	deneyimlerini	artıran	bir	ge-
lişme	 de,	 devlet	 gelirlerini	 artırmak	
için	 mevcut	 gelir	 toplama	 yöntem-
lerini	 gözden	 geçirmeleri	 olmuştur.	
Bu	konudaki	en	başarılı	çalışma	cizye	
vergisi	 konusunda	 yaşanmış	 ve	 bu	
verginin	 yükümlülerinin	 saptanma-
sı,	gelir	durumlarına	göre	sınıflandı-
rılmaları	ve	sayım	sisteminin	sürekli-
liğe	kavuşturulması	gibi	önlemler	alı-
narak,	yıllık	vergi	tutarının	önemli	se-
viyede	 artırılması	 mümkün	 olmuş-
tur.	

	 Bütün	 bu	 çabalar,	 bir	 yandan	
Osmanlı	 muhasebecilerinin	 dene-
yimlerini	artırır	ve	devletin	muhase-
beden	beklentilerini	karşılamaya	ça-
lışırken,	bir	yandan	da	Anadolu	Türk	
muhasebe	 kayıt	 kültürünün	 olgun-
laşmasını	 sağlıyordu.	 Yani	 mali	 bu-
nalımın	neden	olduğu	 isteklerin	kar-
şılanması	 gayretleri,	 muhasebe	 dü-
zeninin	sık	sık	elden	geçirilmesini	ge-
rektiriyor	ve	bu	da	muhasebe	düze-
nini	 olgunlaştırıyordu.	 Osmanlı	 mu-
hasebesinin	 kendisini	 yenilemesi	 ve	
beklentilere	 yanıt	 verebilmek	 için	
sürdürdüğü	 çabalar,	 Osmanlı	 klasik	
döneminin	 sonlarına	 (1839)	 kadar	
devam	etmiştir.	

	 Anadolu	 Türk	 muhasebe	 kayıt	
kültürü,	 bu	 süre	 içinde,	 değişen	 ko-
şullara	göre	gelişmesini	 sürdürmüş	
ve	başarılı	bir	uygulama	dönemi	ya-
şamıştır.	 Ancak	 hem	 çağdaşlaşma	
arzusu	 ışığında	başlayan	batılılaşma	
çabaları	 doğrultusunda,	 defterdar-
lık	 düzeninin	maliye	 bakanlığına	 ye-
rini	bırakması	dolayısıyla	devlet	mu-
hasebe	örgütünün	yenilenme	 ihtiya-
cı	 ve	 hem	 de	 merdiven	 yönteminin	
gelişen	 ve	 değişen	 ihtiyaçlara	 yanıt	
verememesi	Anadolu	Türk	muhase-
be	 kayıt	 kültürünün	 sonunu	 getiren	
gelişmeler	 olmuştur.	 Bu	 noktayı	 bi-
raz	daha	açmak	gerekirse,	böyle	bir	
sonuçla	 karşılaşılmasında,	 Anadolu	

muhasebe	 kayıt	 kültürünün	 temeli	
olan	merdiven	 yönteminin	 yetersiz-
liğinin	 ortaya	 çıkmasının	 önemli	 rol	
oynamış	olduğunu	söylemek	gerekir.	
Merdiven	 yöntemi,	 Ortadoğu	 koşul-
larına	 göre	 gelişmiş	 klasik	 bir	 dev-
let	muhasebesi	yöntemi	olduğu	için,		
Tanzimat	sonrası	devletin	kâra	dayalı	
işletmeler	kurmak	istemesi,	özel	ke-
simin	gelişmesine	dönük	önlemlerin	
alınmaya	başlanması	karşısında	işle-
vini	sürdürememiştir.	Merdiven	yön-
temi	için	bunlar	başka	bir	muhasebe	
dünyası	 olmuştur.	 Bu	 nedenle	 ken-
di	 işlevleri	açısından	en	gelişmiş	dö-
neminde	 merdiven	 yönteminin	 terk	
edilmesi	zorunluluğu	ortaya	çıkmış-
tır.	Başka	bir	deyişle,	merdiven	yön-
teminin	sürekli	olarak	kendisini	yeni-
leme	ve	geliştirme	çabaları,	hızla	de-
ğişen	 koşulları	 karşılamada	 yeterli	
olamamıştır.	

	 Yukarda	kısaca	açıklandığı	üze-
re,	bu	eserde	ele	alınan	Osmanlı	dev-
let	muhasebesi,	 ayni	 zamanda	Ana-
dolu	Türk	muhasebe	kültürünü	ifade	
etmektedir.	 Anadolu	 Türk	 muhase-
be	kültürü,	son	dört	yüz	yılı	ayrıntı-
lı	olarak	ortaya	konulabilen	sekiz	yüz	
yıl	boyunca	varlığını	korumuş,	 	Türk	
muhasebe	tarihinin	önemli	ve	başa-
rılı	bir	evresini	oluşturmaktadır.

	 Bu	eser,	Türkçe	ve	İngilizce	ola-
rak	Prof.	Dr.	Oktay	Güvemli,	Prof.	Dr.	
Cengiz	Toraman	ve	Doç.	Dr.	Batuhan	
Güvemli’den	 oluşan	 ekip	 tarafından	
Türkçe	 ve	 İngilizce	 olarak	 hazırlan-
mış	 olup,	 İngilizce	 kontrolü	 değer-
li	 arkadaşımız	 John	 S.	 Dunlop	 tara-
fından	yapılmıştır.		Kitabın	Türkçe	ve	
İngilizce	olarak	yayınlanmasına	gös-
terdikleri	 ilgiden	 ve	 kitaba	 yayınla-
rı	arasında	yer	vermelerinden	dolayı	
Kamu	Gözetimi	Muhasebe	 ve	Dene-
tim	Standartları	Kurumu	başkanı	Sa-
yın	Seyit	Ahmet	Baş’a	teşekkür	ede-
riz.	

Kaynak: Prof. Dr. Oktay Güvemli, Prof.Dr. Cengiz Toraman ve 
Doç.Dr. Batuhan Güvemli Tarafından Yazılan, ‘’Osmanlı İmpara-
torluğunda Devlet Muhasebesi’’ Kitabının Önsözü; Sayın Prof. 
Dr.Oktay Güvemli’nin İzni İle Odamız Bülten Dergisinde Yayın-
lanmıştır
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	 Son	 zamanlarda	 sıkça	 duydu-
ğumuz	 Kentsel	 Dönüşüm	 kavramı	 kı-
saca;	 kentsel	 gelişmenin	 toplumsal,	
ekonomik	 ve	 mekânsal	 olarak	 yeni-
den	ele	alınmasıdır.	Bu	sayede	kentte-
ki	sorunlu	alanların	sağlıklı	ve	yaşana-
bilir	hale	getirilmesi	 için	yıkıp	yeniden	
yapma,	 canlandırma,	 sağlamlaştırma	
veya	yeniden	yapılandırma	 için	 proje-
lerin	üretilmesi	ve	uygulama	yapılma-
sıdır.	Özetle	kentsel	dönüşüm	bir	ken-
tin	 dokusun	 bozan	 sorunların	 gideril-
mesi	anlamına	geliyor.	Kentsel	Yenile-
me	projelerinde	“kent	içinde	kaçak	ya-
pılaşma	 alanları	 ile	 ekonomik	 ömrü-
nü	 doldurmuş	 bulunan	 çöküntü	 alan-
larının	 gerekli	 tüm	 kentsel	 ve	 sosyal	
donatı	hizmetleri	getirilerek	olası	tüm	
doğal	afet	riskleri	de	bertaraf	edilecek	
şekilde	yeniden	fenni	ve	sıhhi	standart-
lara	 haiz	 bir	 şekilde	 yapılandırılması”	
amaçlanmaktadır.

	 Kentsel	 dönüşüm	 uygulamala-
rında,	 kamu	 kurumlarının	 belirlediği	
bölgesel	 projeler	 çerçevesinde	 yapı-
lan	uygulamalar	olduğu	gibi,	 bireysel	
olarak	tek	bir	parsel	üzerindeki	yapının	
dönüşümü	de	mümkün	olmaktadır.

	 Yerel	 yönetimler	 kentsel	 doku-
nun	 ihtiyaçlarına	 göre,	 bölgesel	 plan	
ve	 projeler	 geliştirerek	 kentsel	 dönü-
şümün	hızlanmasını	 sağlayabilmekte-
dirler.	 Örneğin;	 Muratpaşa	 Belediyesi	
Sinan	Mahallesi	Kentsel	Dönüşüm	Pro-
jesi.	Bu	tür	projelerde	yerel	yönetimle-
rin	uygulama	konusunda	 tüm	parsel-
lere	avantaj	sağlaması	söz	konusudur.

	 Ancak	 bunun	 dışında	 kalan	 bir	
parsel	üzerinde	kentsel	dönüşüm	uy-
gulaması	 belirli	 aşamalara	 tabidir.		
Başvuru	 ve	 uygulama	 arasındaki	 sü-
reç	 ve	 işlemlerde	 dikkat	 edilecek	 un-
surlar	 bulunmaktadır.	 Bunları	 sırala-
yacak	olursak:

1- Riskli Yapı Karar Süreci:

	Arsa	sahipleri	 (kat	malikleri)	 ile	yük-
lenici	arasında	ön	anlaşma	ve	vekâlet	
düzenlenmesi	 ile	başlayan	süreçte	bi-
nanın	 riskli	 yapı	 olup	 olmadığının	 be-
lirlenmesi	için	teknik	raporun	hazırlan-

ması	 ile	devam	eder.	Bu	başvuru	her-
hangi	 bir	 malik	 tarafından	 yapılır	 ve	
uzman	 laboratuvarın	 riskli	 yapı	 rapo-
ru	 çevre	 ve	 şehircilik	 il	müdürlüğüne	
onaylatılır.	Tapuya	riskli	yapı	kaydı	ya-
pılarak,	tüm	kat	maliklerine	tebliğ	edi-
lir.	 Buna	 15	 gün	 içinde	 itiraz	 edilebilir,	
yoksa	kayıt	kesinleşir.

2- Yeniden Yapım Anlaşma Süreci:

		 Riskli	yapı	kaydı	kesinleşen	bina-
lar	 için	çevre	ve	şehircilik	 il	müdürlü-
ğünden	 kentsel	 dönüşüm	 uygunluk	
yazısı	alınır.	Ayrıca,	SPK	Lisanslı	Gayri-
menkul	Değerleme	Uzmanları	tarafın-
dan	bina	ve	arsaya	ilişkin	değer	rapo-
ru	hazırlanır.	Kat	malikleri	 ile	yükleni-
ci	arasında	noterde	kat	karşılığı	inşaat	
sözleşmesi	 düzenlenir.	 Maliklerin	 2/3	
oranında	 imza	 atması	 sözleşmeyi	 ge-
çerli	 kılacaktır.	Ancak	karara	katılma-
yan	 maliklere	 davetiye	 gönderilerek	
karar	 bildirilir	 ve	 imzaya	 davet	 edilir.	
15	gün	içinde	imzaya	gelmeyen	malik-
lere	ait	bağımsız	bölüm	(arsa	payı)	di-
ğer	maliklerin	herhangi	 birinin	başvu-
rusu	ile	ihale	yöntemi	ile	satışa	çıkarı-
lır.	 İhaleye	sadece	o	parseldeki	malik-
ler	katılabilir,	3.şahıslar	katılamaz.	So-
nuçta	sözleşmeye	katılmayan	malikle-
re	ait	bağımsız	bölüm	veya	arsa	payla-
rı	 satış	 yoluyla	diğer	maliklerin	 adına	
tescil	 olunur.	 (Burada	 ihale	 bedelinin	
belirlenmesinde,	 SPK	 Lisanslı	 Değer-
leme	Uzmanınca	hazırlanan	rapordaki	
değerler	ile	kurulan	komisyonca	belir-
lenen	değer	dikkate	alınır.)

3- Yeniden Yapım Süreci: 

	 Kat	 karşılığı	 sözleşmesi	 arsanın	
tamamını	 kapsayacak	 hale	 geldikten	
sonra,	 yüklenici	 tarafından	 ve/veya	
arsa	sahipleri	tarafından	yıkım	gerçek-
leştirilir.	İnşaat	süresince	çevre	ve	şe-
hircilik	 il	müdürlüğünce	 kat	malikleri-
ne	her	ay	için	maksimum	680	TL	kira	
bedeli	 ödenir.	 Fakat	 bu	 süre	 toplam-
da	18	ayı	geçemez.	Yüklenici	yeni	bina-
da	kat	maliklerine	en	az	yıkılan	binada-
ki	ölçülerde	bağımsız	bölüm	teslim	et-
mek	zorundadır.

Kentsel Dönüşüm 

Emrah Kaya
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
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	 ÖZET:	 Kamu	 maliyesi	 Türk	
ekonomisinin	 gerçek	 sorunu	
mudur?	Bu	makale	bu	soruya	cevap	
aramaktadır.	 Türkiye	 ekonomisi	
1990’larda	 iki	 önemli	 kriz	 ile	
karşılaşmıştır.	 1994	ve	2001	krizleri.	
Bu	 krizlerin	 nedeni	 iç	 borçlanma,	
kamu	 açığı,	 KKBG,	 ve	 likidite	 darlığı	
olarak	 gözükse	 de	 krizlerin	 gerçek	
nedeni	 1985	 yılında	 başlayan	
kamu	 maliyesinde	 bozulma	 olduğu	
söylenebilir.	 1985	 Bütçe	 Kanunu	
ile	 başlayan	 iç	 borçlanma	 ve	 onu	
takip	eden	dış	borçlanma	politikaları	
1990’larda	 sürdürülemez	 olmuş	
ve	 1990’larda	 iki	 önemli	 krize	
neden	 olmuştur.	 Bunu	 gören	 kamu	
otoriteleri	 2000’li	 yıllarda	 mali	
disipline	 önem	 vermiş	 ve	 kamu	
maliyesinde	düzelme	sağlanmıştır.	

	 Bu	 makalenin	 yazılma	 amacı	
1994	 ve	 2001	 krizlerini	 tartışmak,	
yapısal	 faktörleri	 ve	 bugün	
için	 çıkarılabilecek	 politikaları	
belirlemektir.	 Bu	 2	 krizden	
çıkarılabilecek	 en	 önemli	 ders	 kamu	
maliyesi’dir.	 Çünkü	 bu	 iki	 krizin	
temelinde	 kamu	 maliyesindeki	
bozulma	yatmaktadır.

	 Buna	göre,	1994	Krizi’nin	gerçek	
nedeni	iç	borçlanma’dır.	2001	Krizi’nin	
temel	nedeni	ise	ekonomide	yaşanan	
“likidite	darlığı’dır.”

	 Kamu	açıkları	ve	bunun	sonucu	
ortaya	 çıkan	 likidite	 darlığı,	 kamu	
maliyesindeki	 bozulma	 nedeniyledir.	
O	 nedenle	 ekonomi	 yönetimleri	
bakımından	 kamu	 maliyesinde	
disiplinin	 sağlanması	 ve	 kamu	
maliyesinde	 bozulmanın	 önlenmesi	
kaçınılmazdır.

	 1990’larda	 kamu	 maliyesinde	
disiplin	 kaybolmuş	 ve	 kamu	

harcamaları	kamu	gelirlerini	aşmıştır.		
1990	 başlarında	 oluşan	 bu	 nakit	
açığı	 iç	 borçlanma	 ile	 giderilmiştir.	
2014’te	 bugün	 yine	 Hazine’de	 nakit	
açığı	 oluşmaktadır.	 O	 nedenle	 kamu	
yönetiminin	 düzene	 girmesi,	 kamu	
maliyesinde	 disiplinin	 sağlanması	
enflasyonun	kontrol	altına	alınmasını	
sağlayabilir.	 2014’te,	 ekonomi	
yönetiminin	 2	 önemli	 önceliği	
olabilir.	Enflasyon	ve	kamu	maliyesi.	
Bu	 öncelikler	 faiz	 dışı	 fazla’nın	
uygulanması	ile	sağlanabilir.

	 1990’larda	 iki	 alt	 dönem	
olduğu	 ifade	 edilebilir.	 1995	 öncesi	
ve	 sonrası.	 I.dönemde	 1994	 krizi	
yaşanmıştır.	 Bunun	 temel	 nedeni	
kamu	 harcamaların	 yükselmesi,	
kamu	 açıklarının	 artması	 ve	 oluşan	
nakit	 açığının	 iç	 borçlanma	 ile	
giderilmesidir.

	 1995’ten	 sonra	 ise,	 ekonomi	
yönetimleri	 1994	 krizinden	 çıkış	 için	
borçlanma	 politikasını	 sürdürmüş	
ve	 1995’ten	 sonra	 Türkiye	 net	 dış	
borç	 ödeyici	 konuma	 yükselmiştir.	
1995’ten	 sonra	 iç	 ve	 dış	 borçlanma	
artış	 eğilimini	 sürdürmüş	 ve	
bir	 borç	 sarmalı	 oluşmuştur.	
Yani,	 devletin	 vergi	 gelirleri	 borç	
ödemesine	yönlendirilmiş	ve	mevcut	
borçlar,	 ancak	 yeni	 borç	 alınarak	
ödenebilmiştir.

	 1990’ların	ekonomisinde	mevcut	
sistem	 şu	 şekilde	 işlemektedir:	 Özel	
bankalar	 yurtdışından	 borçlanmakta	
ve	 bu	 para	 ile	 Devlet	 İç	 Borçlanma	
Senedi	 satın	 alınmakta,	 ve	 dış	 borç	
özel	 bankalar	 aracılığı	 ile	 iç	 borca	
dönüştürülmektedir.	 Öte	 yandan,	
kamu	 bankaları	 ise,	 kamu’nun	
finansmanı	görevini	üstlenmiştir.	1994	
Krizi’nden	önce	kamu	açıkları	Merkez	
Bankası	aracılığı	ile	finanse	edilmiş	ve	

Kamu Maliyesi Türk Ekonomisinin 
Gerçek Sorunu mudur?

Doç. Dr. Gürhan Uysal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

İşletme Bölümü, Samsun
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bu	 1994	 öncesi	 yüksek	 enflasyona	
neden	 olmuştur.	 Bu	 nedenle	 politika	
değişikliğine	gidilmiş,	ve	1995	sonrası	
kamu’nun	 finansmanı	 görevini	 kamu	
bankaları	 üstlenmiştir.	 Bu	 durum	
2000’lerde	kamu	bankalarının	görev	
zararlarını	 artırmış	 ve	 ekonomiyi	
tehdit	eder	duruma	gelinmiştir.

	 Sonuç	 olarak,	 yüksek	 iç	 ve	 dış	
borçlanma,	 vergi	 gelirlerinin	 borç	
ödenmesinde	 kullanılması	 ve	 kamu	
bankalarının	 görev	 zararları	 2000	
yılında	piyasalarda	“likidite	darlığı’na”	
neden	 olmuş	 ve	 2001	 yılında	 kriz	
kopmuştur.

	 1990’larda	 kamu	 maliyesinde	
bozulma	devletin	borçlanma	gereğini	
artırmış	 ve	 borçlanma	 gereği	
ekonomide,	 faizleri	 yükselterek	
enflasyona	 neden	 olmuştur.	 1999	
ve	 2000	 yıllarında	 kamu	 kesimi	
borçlanma	 gereği	 çok	 artmış	 ve	 bu	
durum	 piyasalarda	 likidite	 darlığına	
neden	 olarak	 2001	 krizine	 neden	
olmuştur.	 Bu	 nedenle,	 2001	 krizi	
sonrası,	kamu’da	mali	disipline	önem	
verilmiş	 ve	 kamu	 maliyesindeki	
bozulma	 önlenmiştir.	 Bu	 düzen	 ve	
disiplin	faiz	dışı	fazla	ile	başarılmıştır.	
Faiz	 dışı	 fazla	 ile	 kamu	 maliyesinde	
düzelme	 sağlanmış	 ve	 2000’lerde	
mali	 yönetim	 borç	 baskısından	
kurtulmuştur.	 Bugün	 yine	 kamu	
maliyesinde	 bozulma	 görülebilir.	
Hazine’de	nakit	açığı	oluşabilir,	kamu	
harcamaları	 kamu	 gelirlerini	 aşabilir	
ve	 bu	 durum	 enflasyonist	 etkiye	
neden	olabilir.	Bu	nedenle	hem	kamu	
maliyesinde	 düzelme	 sağlama	 ve	
hem	 de	 enflasyonun	 tırmanmasını	
önlemek	 bakımından	 ekonomi	
yönetiminde	“faiz	dışı	fazla”	politikası	
bugün	yine	uygulanabilir.

	 2001	 Krizi	 sonrası,	 Dünya	
Bankası’ndan	 Kemal	 Derviş	 göreve	
başlamış	ve	3	önemli	yapısal	reformu	
uygulamıştır:

1.	 Ekonomi	 ile	 ilgili	 15	 yasa	
TBMM’de	kabul	edilmiştir.

2.	 Özelleştirmeye	hız	verilmiştir.

3.	 Bankacılık	kesiminde	düzenleme	
yapılmış	ve	kamu	bankalarının	görev	
zararları	giderilmiştir.

2002	 sonrası	 hükümetlerde	
bu	 yapısal	 programa	 bağlılık	
göstermişlerdir.

	 1994	 krizi	 ve	 2001	 Krizi’nden	
bugün	için	çıkarılabilecek	ve	günümüz	
ekonomisinde	 uygulanabilecek	 en	
önemli	 politika,	 kamu	 maliyesi’nde	
düzen	 ve	 disiplinin	 sağlanmasıdır.	
Çünkü	 2014	 ekonomisi,	 1994	 öncesi	
ve	 2001	 öncesi	 ile	 benzer	 şartlara	
haizdir.	Örneğin,	nakit	açığı	artmakta	
ve	enflasyon	yükselme	eğilimindedir.	
Bu	 nedenle	 faiz	 dışı	 fazla	 politikası	
ile	 kamu	 maliyesinde	 bozulma	
önlenebilir	 ve	 ekonomi	 düzene	
girebilir.	 Kamu	maliyesinde	 düzelme	
ile	 enflasyondaki	 yükselme	 kontrol	
altına	alınabilir.

	 Faiz	 dışı	 fazla	 politikası	
ile	 kamu	 harcamaları	 kamu	
gelirlerine	 eşitlenebilir	 veya	 kamu	
harcamalarının	 kamu	 gelirlerinden	
az	 olması	 sağlanabilir.	 Bu,	 devletin	
borçlanma	gereğini	azaltabileceği	gibi,	
enflasyondaki	 tırmanma	eğilimini	 de	
azaltabilir.

	 Sonuç	 olarak,	 1985	 yılı	 Bütçe	
Kanunu	 ile	Hazine’ye	bütçe	açığının	2	
katı	 kadar	 borçlanma	 imkanı	 verildi.	

Bu	 kanun	 ile	 devlete	 iç	 borçlanma	
politikasının	önü	açıldı.	Bu	nedenle	 iç	
borç	 yükü	 arttı.	 İç	 borçlanma	 1990	
yılına	 kadar	 devam	 etti	 ve	 1990	
yılında	 sürdürülemez	 hale	 geldi	 ve	
ekonomiyi	 tehdit	 etmeye	 başladı.	 İç	
borçlar	 nedeni	 ile	 1994	 krizi	 öncesi	
ekonomide	yüksek	faiz	ve	enflasyon	
görüldü.	 O	 nedenle,	 1990	 yılında	
kamu	 maliyesinde	 sağlanacak	 bir	
düzenleme	 1990’lar	 ekonomisini	 ve	
1994	krizini	önleyebilirdi.	Çünkü	1985	
bütçe	 kanunu	 ile	 kamu	 maliyesinde	
disiplin	 kaybolmaya	 başlamıştır.	
1994	 krizinden	 sonra,	 devletin	 dış	
borçlanması	da	artmaya	başlamıştır.	
1999	 yılına	 gelindiğinde	 iç	 ve	 dış	
borçlar	yönetilemez	duruma	gelmiş,	
ve	 vergi	 gelirleri	 borç	 ödemesine	
kanalize	 edilmiştir.	 Bu	 durum	
piyasalarda	 ve	 özellikle	 finansal	
kesimde	 “likidite	 darlığı”	 problemine	
neden	olmuş	ve	2000	Kasım	ayında	
krizin	 ilk	 sinyalleri	 alınmış	 ve	 Şubat	
ayında	2001	krizi	meydana	gelmiştir.	
Bu	 nedenle,	 kamu	 maliyesinde	
yaşanan	 bozulmanın	 uzun	 dönemde	
ekonomiyi	 tehdit	 ettiğini	 gören	
kamu	 otoriteleri,	 maliye’de	 disiplini	
sağlamak	 için	 2001’den	 sonra	 “faiz	
dışı	 fazla”	 politikasını	 uygulamış	 ve	
başarılı	 olunmuştur.	 Faiz	 dışı	 fazla	
ile,	 devlet	 borçlanmasının	 ekonomiyi	
tehdit	etmesi	önlenmiştir.
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	 Bilindiği	 üzere,	 6102	 sayılı	 Türk	
Ticaret	Kanunu2		(TTK)3		13	Ocak	2011	
tarihinde	 kabul	 edilmiş	 ve	 1	 Temmuz	
2012	tarihinde	yürürlüğe	girmiştir.	An-
cak,	 Kanunun	 getirdiği	 düzenlemeler-
den	bazıları,	özellikle	kabul	edildiği	ta-
rihten	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihe	 kadar	
geçen	 süreçte,	 bazı	 eleştirilere	 konu	
olmuştur.	Yeni	 Ticaret	Kanunu’na	yö-
nelik	eleştirilerde	ise	suçlar	ve	cezalar	
ön	plana	çıkmış	ve	bu	suçlardan	bazı-
ları	ilk	defa	getiriliyormuş	gibi	algılan-
mıştır.	İş	dünyasının	genelde	yeni	yasa	
ile	getirilen	değişiklikleri,	bizzat	kanun-
dan	ve	konuya	ilişkin	yazılı	eserlerden	
değil	de,	medyada	yer	alan	yazılardan	
takip	 etme	arzusunun,	 zaman	 zaman	
bu	 tür	 yanlış	 izlenimler	 edinilmesine	
sebep	olduğu	düşünülmektedir.	

	 Bu	 yanlış	 izlenimlerden	birisi	 de	

Kanunun	ticaret	unvanının	ve	yetki	bel-
gesinin	 tescil	 ettirilmesine	 ilişkin	 dü-
zenlemeleri	hakkındadır.	Kamuoyunda	
bu	yükümlülük	yeni	getirilmiş	ve	ceza-
ya	bağlanmış	gibi	bir	kanı	oluşmuştur.	
Gerçekten	 de,	 anılan	 hususları	 tescil	
ettirme	 yükümlülüğü	 ve	 buna	 uyma-
yanlara		ceza	verilmesi	yeni	TTK	ile	mi	
getirilmiştir?	Eski	Ticaret	Kanunu’nda	
böyle	 bir	 zorunluluk	 ve	 ceza	 bulun-
muyor	 muydu?	 İşte,	 bu	 çalışmamız-
da,	anılan	sorular	karşılaştırmalı	ola-
rak	cevaplanmaya	çalışılacak	ve	söz-
konusu	yükümlülüğe	uymayanlara	ve-
rilecek	cezalar	üzerinde	durulacaktır.

TİCARET UNVANI İLE YETKİ BELGESİ-
Nİ TESCİL ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
VE BUNLARA AYKIRILIĞIN CEZASI 

	 Ticari	işletmenin	ve	ticaret	unva-
nının	tescil	ettirilmesi	6102	sayılı	Türk	
Ticaret	 Kanunu’nun	 40ıncı	maddesin-
de	düzenlenmiştir.	Anılan	maddede;

-	 Gerçek	 ve	 tüzel	 kişi	 her	 tacirin,	
ticarî	 işletmenin	 açıldığı	 günden	 itiba-
ren	onbeş	gün	 içinde,	ticarî	 işletmesi-
ni	 ve	 seçtiği	 ticaret	 unvanını,	 işletme	
merkezinin	bulunduğu	yer	ticaret	sici-
line	tescil	ve	ilân	ettirmesinin,

-	 Gerçek	kişi	tacirin	kullanacağı	ti-
caret	unvanını	 ve	bunun	altına	 ataca-
ğı	 imzayı	notere	onaylattırdıktan	son-
ra	ticaret	sicili	müdürlüğüne	vermesi-
nin,	

-	 Tüzel	kişi	tacirin,	ticaret	unvanını	
ve	ticaret	unvanıyla	birlikte	onun	adına	
imzaya	yetkili	kimselerin	imzalarını	no-
tere	onaylattırdıktan	sonra	ticaret	si-
cil	müdürlüğüne	vermesinin,

-	 Merkezi	 Türkiye’de	 bulunan	 ti-
cari	 işletmelerin	şubelerinin,	açıldıkla-

rı	günden	itibaren	onbeş	gün	içinde,	ti-
cari	işletmelerini	ve	ticaret	unvanlarını	
bulundukları	yerin	ticaret	siciline	tescil	
ve	ilan	ettirmelerinin;	

-	 Yine,	merkezi	Türkiye’de	bulunan	
ticari	işletmelerin	şubelerinin	şube	adı-
na	temsile	yetkili	kişilerin	ticaret	unva-
nı	 altında	 atacakları	 imzalarını	 notere	
onaylattıktan	 sonra	 ticaret	 sicili	 mü-
dürlüğüne	vermelerinin,

-	 Merkezi	yurt	dışında	bulunan	 ti-
cari	işletmelerin	Türkiye’deki	şubeleri-
nin	 ise,	açıldıkları	günden	 itibaren	on-
beş	gün	içinde,	ticari	işletmelerini	ve	ti-
caret	unvanlarını	bulundukları	yerin	ti-
caret	siciline	tescil	ve	ilan	ettirmeleri-
nin;	

-	 Ayrıca,	Merkezi	yurt	dışında	bu-
lunan	 ticari	 işletmelerin	 Türkiye’deki	
şubeleri	 için	 yerleşim	 yeri	 Türkiye’de	
bulunan	tam	yetkili	bir	ticari	mümes-
silin	atanmasının

zorunlu	olduğu	belirtilmektedir.	

	 TTK’nın	 13	 Ocak	 2011	 tarihinde	
kabul	 edilen	 ilk	 halinde	 bu	 yükümlü-
lüklere	aykırı	 davrananlara,	 üç	aydan	
iki	yıla	kadar	hapis	veya	adlî	para	ce-
zası	 verilmesi	 öngörülmekte	 idi.	 An-
cak,	26	Haziran	2012	 tarihli	 ve	6335	
sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu4	ile	Türk	Ti-
caret	Kanununun	Yürürlüğü	ve	Uygu-
lama	Şekli	Hakkında	Kanunda	Değişik-
lik	Yapılmasına	Dair	Kanun4	 	 ile	yapı-
lan	 değişiklik	 neticesinde	 bu	 hapis	 ve	
adlî	para	cezası	idari	para	cezasına	dö-
nüştürüldü.	Bu	değişikliğinin	son	dere-
ce	 yerinde	 olduğu	 kuşkusuzdur.	 Zira,	
ticaret	 unvanını	 tescil	 ettirmedi	 diye	
kişilere	hapis	cezası	verilmesi	suça	kı-
yasla	oldukça	ağır	bir	yaptırımdı.	Do-
layısıyla,	ticari	işletmesi	ile	ticaret	un-
vanını	tescil	ve	ilan	ettirmemesi,	kulla-

Ticaret Unvanını Ve Yetki Belgesini 
(İmza Sirkülerini) Tescil Ettirme 
Yükümlülüğü*

Soner ALTAŞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Başmüfettişi
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nacağı	ticaret	unvanını	ve	bunun	altına	
atacağı	imzayı	notere	onaylattırdıktan	
sonra	 ticaret	 sicili	müdürlüğüne	 ver-
memesi	durumunda,	tacire,	2.000	TL	
idarî	para	cezası	verilecektir.	

	 5326	 sayılı	 Kabahatler	
Kanunu’nun	 17nci	 maddesinin	 yedinci	
fıkrasında	“İdarî	para	cezaları	her	tak-
vim	yılı	başından	geçerli	olmak	üzere	
o	 yıl	 için	 4.1.1961	 tarihli	 ve	 213	 sayılı	
Vergi	Usul	Kanununun	mükerrer	298	
inci	maddesi	hükümleri	uyarınca	tespit	
ve	ilân	edilen	yeniden	değerleme	ora-
nında	artırılarak	uygulanır.	Bu	suretle	
idarî	para	cezasının	hesabında	bir	Türk	
Lirasının	 küsuru	 dikkate	 alınmaz.	 Bu	
fıkra	hükmü,	nispi	nitelikteki	idarî	para	
cezaları	açısından	uygulanmaz.”	denil-
miştir.	 Dolayısıyla,	 TTK’da	 öngörülen	
idarî	 para	 cezalarının	 her	 takvim	 yılı	
başından	geçerli	olmak	üzere	o	yıl	için	
Vergi	Usul	Kanunu’nun	mükerrer	298	
inci	maddesi	hükümleri	uyarınca	tespit	
ve	ilân	edilen	yeniden	değerleme	ora-
nında	 artırılarak	 uygulanması	 gerek-
mektedir.	 Yeniden	 değerleme	 oranla-
rı;	10	Kasım	2012	tarihli	ve	28463	sa-
yılı	 Resmi	Gazete’de	 yayımlanan	Ver-
gi	 Usul	 Kanunu	 Genel	 Tebliği	 (Sıra	
No:419)	 ile	 2012	 yılı	 için	%	7,80	ola-
rak;	 19	 Kasım	 2013	 tarihli	 ve	 28826	
sayılı	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlanan	
Vergi	Usul	 Kanunu	Genel	 Tebliği	 (Sıra	
No:430)	 ile	 2013	 yılı	 için	%	 3,93;	 15	
Kasım	2014	tarihli	ve	29176	sayılı	Res-
mi	 Gazete’de	 yayımlanan	 Vergi	 Usul	
Kanunu	Genel	Tebliği	 (Sıra	No:441)	 ile	
2014	yılı	 için	de	%	10,11	olarak	tespit	
edilmiştir.	Dolayısıyla,	anılan	idarî	para	
cezası,	 2015	 yılında	 2.466	 TL	 olarak	
uygulanacaktır.

	 Gelelim	eski	Ticaret	Kanunu’ndaki	
düzenlemeye;	 6762	 sayılı	 ETK’nın	
42nci	maddesinde;

•	 Her	tacirin,	ticarî	işletmenin	açıl-
dığı	günden	itibaren	onbeş	gün	içinde,	
ticarî	 işletmesini	ve	seçtiği	ticaret	un-
vanını,	 işletme	merkezinin	 bulunduğu	
yer	 ticaret	siciline	 tescil	ve	 ilân	ettir-
mesinin,

•	 Tacirin	 kullanacağı	 ticaret	unva-

nını	ve	bunun	altına	atacağı	imzayı	no-
tere	onaylattırdıktan	sonra	ticaret	si-
cili	memurluğuna	vermesinin,	tacir	tü-
zel	 kişi	 ise,	 unvanla	birlikte	onun	adı-
na	 imzaya	 yetkili	 kimselerin	 imzaları-
nın	da	notere	tasdik	ettirilerek	ticaret	
sicil	memurluğuna	verilmesinin

zorunlu	olduğu	belirtilmişti.	

	 ETK	 bu	 yükümlülüklere	 uyma-
yanların,	 450	 TL’den	 100.000	 TL’ye	
kadar	adlî	 para	 cezasına	veya	bir	 ay-
dan	altı	 aya	 kadar	hapis	 cezasına	ya-
hut	 bu	 cezaların	 ikisine	 birden	 mah-
kum	 edilmelerini	 ve	 ayrıca	 bir	 yıldan	
beş	 yıla	 kadar	 ticaret	 ve	 sanayi	 oda-
larına	üye	olabilme	ve	borsada	 işlem	
yapabilme	haklarından	mahrumiyetle-
rine	veya	borsalardan	geçici	olarak	çı-
karılmalarına	karar	verilmesini	öngör-
müştü.

	 Görüldüğü	 üzere,	 ticari	 işletme-
yi	 ve	 ticaret	 unvanını	 tescil	 ettirme,	
unvan	 altına	 atılacak	 imzaları	 notere	
onaylattırdıktan	 sonra	 ticaret	 siciline	
verme	yükümlülükleri	TTK	ile	ilk	defa	
getirilmiyor.	 Eski	 Ticaret	 Kanunu’nda	
yer	 verilen	 bu	 düzenlemeler	 aynen	
TTK’ya	alınmış,	cezalar	da	yeni	kanun-
da	önce	hapis	cezasının	süresi	uzatıla-
rak	 düzenlenmiş,	 sonrasında	 da	 idarî	
para	cezasına	dönüştürülmüştür.	Oda	
üyeliğine	 ve	 borsada	 işlem	 yapma	
mahrumiyetlerine	 ilişkin	 yaptırımla-
ra	 ise	TTK’da	yer	verilmemiştir.	Kısa-
ca,	eski	Ticaret	Kanunu’nda	zaten	var	
olan	bu	yükümlülüklerin	uygulanması-
na	TTK	döneminde	de	devam	edilecek-
tir.	Yeni	getirilen	herhangi	bir	yükümlü-
lük	sözkonusu	değildir.	

ÖZET	VE	SONUÇ	

	 6762	 sayılı	 eski	 Ticaret	
Kanunu’nda;	 her	 tacirin,	 ticarî	 işlet-
menin	 açıldığı	 günden	 itibaren	 onbeş	
gün	 içinde,	 ticarî	 işletmesini	 ve	 seçti-
ği	ticaret	unvanını,	işletme	merkezinin	
bulunduğu	yer	ticaret	siciline	tescil	ve	
ilân	ettirmesinin;	tacirin	kullanacağı	ti-
caret	unvanını	 ve	bunun	altına	 ataca-
ğı	 imzayı	notere	onaylattırdıktan	son-

ra	 ticaret	 sicili	memurluğuna	verme-
sinin,	tacir	tüzel	kişi	ise,	unvanla	birlik-
te	onun	adına	 imzaya	yetkili	 kimsele-
rin	 imzalarının	da	notere	tasdik	ettiri-
lerek	ticaret	sicil	memurluğuna	veril-
mesinin	 zorunlu	 olduğu	 belirtilmişti.	
ETK’da	 bu	 yükümlülüklere	 uymayan-
ların	450	TL’den	100.000	TL’ye	kadar	
adlî	para	cezasına	veya	bir	aydan	altı	
aya	kadar	hapis	cezasına	yahut	bu	ce-
zaların	ikisine	birden	mahkum	edilme-
leri	ve	ayrıca	bir	yıldan	beş	yıla	kadar	
ticaret	ve	sanayi	odalarına	üye	olabil-
me	ve	borsada	 işlem	yapabilme	hak-
larından	mahrumiyetlerine	 veya	 bor-
salardan	geçici	 olarak	çıkarılmalarına	
karar	verilmesi	öngörülmüştü.

	 1	 Temmuz	 2012	 tarihinde	 yü-
rürlüğe	giren	6102	sayılı	Türk	Ticaret	
Kanunu’nda	da	her	tacirin,	ticarî	 işlet-
menin	 açıldığı	 günden	 itibaren	 onbeş	
gün	 içinde,	 ticarî	 işletmesini	 ve	 seçti-
ği	 ticaret	 unvanını,	 işletme	 merkezi-
nin	bulunduğu	yer	ticaret	siciline	tes-
cil	ve	 ilân	ettirmesinin;	kullanacağı	ti-
caret	unvanını	 ve	bunun	altına	 ataca-
ğı	 imzayı	notere	onaylattırdıktan	son-
ra	 ticaret	 sicili	 müdürlüğüne	 verme-
sinin,	 tacir	 tüzel	 kişi	 ise,	 unvanla	 bir-
likte	onun	adına	 imzaya	yetkili	kimse-
lerin	 imzalarını	da	notere	onaylattıra-
rak	 ticaret	 sicil	müdürlüğüne	 verme-
sinin	 zorunlu	 olduğu	 belirtilmekte-
dir.	TTK’nın	 ilk	halinde	bu	zorunluluk-
lara	 aykırı	 davrananlara,	 üç	 aydan	 iki	
yıla	 kadar	 hapis	 veya	 adlî	 para	 ceza-
sı	 verilmesi	 öngörülmekte	 idi.	Ancak,	
26	Haziran	2012	tarihli	ve	6335	sayı-
lı	Kanunla	yapılan	değişiklik	sonrasın-
da,	anılan	yükümlülüklere	uymayanla-
ra	2.000	TL	idarî	para	cezası	verilme-
si	hükme	bağlanmıştır.	Bu	itibarla,	ger-
çek	ve	tüzel	kişi	tacirlerin,	anılan	idarî	
para	cezasına	muhatap	olmamak	 için	
ticaret	işletmesi	ile	unvanını	yasal	sü-
releri	 içerisinde	tescil	ve	ilan	ettirme-
leri,	 unvan	 altına	 atılacak	 imzayı/im-
zaları	da	notere	onaylattırdıktan	son-
ra	ticaret	sicili	müdürlüğüne	vermele-
ri	menfaatlerine	olacaktır.
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	 Avrupa	Birliği	mali	yardımlarına	ta-
nınan	vergi	istisnaları,	bu	yardımların	is-
tenilen	 amaçları	 ve	 hedeflerin	 gerçek-
leştirilebilmesi	 için	 en	 önemli	 araçtır.	
Mali	 yardımlara	 uluslararası	 anlaşma-
larla	tanınan	vergi	istisnalarının	bilinme-
si	 ve	 bunlardan	 yararlanılması	 ile	 pro-
jelerin	daha	hızlı	ve	etkili	bir	şekilde	so-
nuçlanması	ve	amaçlanan	faydaların	te-
min	edilmesi	mümkün	olabilecektir.	Ay-
rıca;	söz	konusu	istisnalara	ilişkin	prose-
dürler	gereğince	zamanında	yapılamaz-
sa	cezai	müeyyidelere	maruz	kalınması	
söz	konusu	olabilmektedir.

	 Bu	 makalede,	 Avrupa	 Birliği	 mali	
yardımlarında	vergi	 istisnaları	 ile	 bu	 is-
tisnalardan	nasıl,	hangi	şartlarla	yarar-
lanılabileceği	 hakkında	 bilgiler	 verilmiş-
tir.

Anahtar	 Kelimeler:	 Avrupa	 Birliği,	 Mali	
Yardımlar,	 Vergi	 İstisnası,	 IPA,	 Çerçeve	
Anlaşma

1.YASAL MEVZUAT

	 Türkiye	 ile	 Avrupa	 Birliği	 arasında	
11.07.2008	tarihli	Katılım	Öncesi	Yardım	
Aracı	 (IPA)	 Çerçeve	 Anlaşması1	 kapsa-
mındadır.	

	 1	Sıra	No’lu	Türkiye	–	Avrupa	Birliği	
IPA	Çerçeve	Anlaşması	Genel	Tebliği2	ile	
sözleşmeler	kapsamında	yararlanılacak	
vergi	istisnalarının	usul	ve	esasları	belir-
tilmiştir.

	 2	Sıra	No’lu	Türkiye	–	Avrupa	Birliği	
Katılım	Öncesi	Yardım	Aracı	IPA	Çerçeve	
Anlaşması	Genel	Tebliği3	ile		‘’	KDV	İstis-
na	 Sertifikası	 Başvurusu	 Yapılacak	Ma-
kam	‘’	değiştirilmiştir.

2. GENEL KURAL

	 Avrupa	Birliği	veya	Türkiye	ile	Avru-
pa	Birliği	ortak	katkısı	 ile	finanse	edilen	
sözleşmelerin	uygulaması	sırasında	or-
taya	 çıkabilecek	 vergiler,	 gümrük	 ve	 it-
halat	vergi	ve	yükleri	ve	/	veya	eş	etkiye	
sahip	vergiler4	mali	yardımlardan	finan-
se	edilmeyecektir.

3. ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ VERGİ İS-
TİSNALARI

3.1 İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası 

3.1.1 İstisnanın uygulanması 

	 AT	 Sözleşmesi	 kapsamındaki	 it-
halatın	 vergisiz	 gerçekleşmesi	 için	 ilgili	
Gümrük	İdaresi	tarafından	düzenlenecek	
makbuzda,	AT	Sözleşmesine	ve	IPA	Çer-
çeve	 Anlaşması’na	 atıf	 yapılarak	 güm-
rük	veya	ithalat	vergileri,	harçları,	KDV,	
ÖTV	 ve	 diğer	 benzeri	 vergi	 ve	 harçlar	
hesaplanmayacaktır.

3.1.2 İthalat İstisnası ile İlgili Özellikli 
Durumlar

	 AT	Sözleşmesi	kapsamında	AT	Yük-
lenicisi	 tarafından	yapılan	 ithalat	 işlem-
leri	sırasında,	 ithalatın	 idari	 işlemlerden	
kaynaklanan	 çeşitli	 sebeplerle	 (	 güven-
lik,	sağlık	vb.	)	AT	Sözleşmesi	süresinde	
tamamlanamaması	halinde;

-	 İthal	edilen	malların	AT	Sözleşme-

si	 süresi	 içerisinde	Türkiye	Cumhuriyeti	
gümrük	sahasına	girmesi,

-	 AT	Yüklenicisinin	belgeleri	aynı	sü-
rede	 tamamlayarak	 Gümrük	 İdaresine	
ibraz	 etmesi	 şartı	 ile,	 ithalatın	 AT	 Söz-
leşmesinde	 belirtilen	 sürenin	 bitimin-
den	sonra	gerçekleşmiş	olması	halinde	
de	söz	konusu	mallar	gümrük	veya	itha-
lat	vergileri,	harçları,	KDV,	ÖTV	ve	diğer	
benzeri	vergi	ve	harçlardan	istisna	tutu-
larak	ithal	edilebilinir.

	 AT	Sözleşmesi	kapsamında	yapılan	
ithalatın	kredili	olması	ya	da	kredi	kulla-
nımı	söz	konusu	olduğunda,	bu	kredili	iş-
lem	dolayısıyla,	ek	bir	yükümlülük	ola-
rak	 ithalat	sırasında	Kaynak	Kullanımını	
Destekleme	Fonu	(	KKDF	)	kesintisi	yapı-
lacaktır.	KKDF’ler	IPA	Çerçeve	Anlaşma-
sı	kapsamında	istisna	değildir.

3.2 Katma Değer Vergisi İstisnası

	 IPA	 Çerçeve	 Anlaşması’nın	 26/2-
b	 maddesine	 göre;	 AT	 yüklenicileri,	 AT	
sözleşmesi	 kapsamında	 sunulan	 her-
hangi	hizmet	ve/veya	tedarik	edilen	mal	
ve/veya	yapılan	iş	için	KDV’den	müstes-
na	tutulacaklardır.

3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvuru-
sunda İstenen Belgeler 

a)	Başvuru	talep	dilekçesi

b)	Sözleşme,	Ekleri	ve	Bütçe	örneği

c)	Bilgi	formunun	aslı

	 Başvuru	 üzerine	 AT	 Yüklenicisine,	
uygun	bulunması	halinde	özelge	verile-
cektir.	AT	Yüklenicisi	bu	özelge	ile	birlikte	
bağlı	olduğu	veya	kendisine	özelgede	bil-
dirilen	vergi	dairesi	müdürlüğüne	başvu-
rarak	AT	Sözleşmesinde	yazılı	 süre	 için	
geçerli	ve	kendisine	ait	bütçe	tutarı	ile	sı-
nırlı	olmak	üzere	KDV	İstisna	Sertifikası	
alabilecektir.

3.2.2 AT Sözleşmesindeki Değişiklikler-
de İstenen Belgeler ve Yapılacak İşlem-
ler

	 Herhangi	bir	şekilde	AT	Sözleşme-

Avrupa Birliği Mali Yardımlarında 
Vergi İstisnaları

Nihal ÖĞTEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
info@nihalogten.com
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sinin	 süresinde,	 bedelinde,	 işe	 başlama	
tarihinde,	 AT	 Yüklenicisinin	 ve	 hibe	 ya-
rarlanıcısının	 unvanında,	 AT	 Sözleşme-
sinin	konusu	ve	numarasında	Sözleşme	
Makamı	 tarafından	 değişiklik	 yapılma-
sı	halinde,	sözleşme	süresi	halen	devam	
ediyorsa	AT	Yüklenicisi	mevcut	KDV	 İs-
tisna	Sertifikasını	değiştirmek	için;

a)	 Değişikliğe	ilişkin	talep	dilekçesi,

b)	 Değişiklikle	 ilgili	 Sözleşme	 Maka-
mından	 alınmış	 kanıtlayıcı	 belgenin,	 AT	
Yüklenicisinin	 gerçek	 kişi	 olması	 duru-
munda	 kendisi,	 tüzel	 kişi	 olması	 duru-
munda	yetkilisi	 tarafından	 ‘’	 aslının	 ay-
nıdır	‘’	şeklinde	ibare	konularak	ve	onay-
layan	kişinin	isim	ve	unvanı	ile	tarih	yazı-
larak	 imzalanmış	bir	örneği,	 ile	 ilk	KDV	
İstisnası	Sertifikası	başvurusunu	yaptığı	
makama	başvurması	gerekmektedir.

	 AT	 Sözleşmesinde	 değişiklik	 ya-
pılması	durumunda	 (	örneğin	süre	uza-
tımları	 )	 daha	 önce	 verilen	 KDV	 İstisna	
Sertifikası’nın	aslı	vergi	dairesine	teslim	
edilmeden,	AT	Yüklenicisine	yeni	KDV	İs-
tisna	Sertifikası	verilmeyecektir.

3.2.3 KDV İstisna Sertifikasının Kullanıl-
ması

3.2.3.1  2.000TL’nin Üstündeki Alımlar-
da 

	 Tedarikçi	 ancak,	 hibe	 yararlanıcı-
sı	 tarafından	 onaylanmış	 AT	 Yüklenici-
si	 ile	 yaptığı	 tedarik	 sözleşmesinin	 ve	
AT	 Yüklenicisinde	 yer	 alan	 KDV	 İstisna	
Sertifikası’nın	 kendisine	 ibraz	 edilmesi	
halinde,	 söz	 konusu	 tedarik	 sözleşme-
si	ve	sertifikanın	birer	örneğini	almak	ve	
düzenlediği	 fatura	ve	benzeri	evrakta	 ‘’	
5824	 sayılı	 Kanun’la	 onaylanması	 uy-
gun	bulunan	 IPA	Çerçeve	Anlaşması’nın	
26/2.	maddesi	gereğince,	……	sayılı	AT	
Sözleşmesi	 kapsamında	KDV	hesaplan-
mamıştır	‘’	şeklinde	atıf	yapmak	suretiy-
le	KDV	hesaplamayacaktır.

	 Söz	konusu	sertifika	 ile	katma	de-
ğer	 vergisi	 ödemeksizin	mal	 ve	 hizmet	
alan,	 iş	 yaptıran	AT	Yüklenicisi;	 unvanı-
nı,	vergi	kimlik	numarasını,	katma	değer	
vergisi	ödemeksizin	almış	olduğu	mal	ve	
hizmetler	 ile	 işlerin	 türünü,	 tutarını,	 fa-
tura	tarihi	 ile	numarasını	ve	mal	ve	hiz-
met	satın	aldığı,	iş	yaptırdığı	mükellefle-
rin;	unvanlarını,	vergi	kimlik	numaraları-
nı	 gösteren	 tabloyu	 doldurarak	 takvim	

yılının	üçer	aylık	dönemleri	 itibariyle	bu	
dönemleri	izleyen	ayın	25.günü	akşamı-
na	kadar	KDV	İstisna	Sertifikası’nı	aldığı	
makama	bildirecektir.	AT	Yüklenicisi	KDV	
İstisna	 Sertifikasını	 kullanarak	 yaptığı	
herhangi	 bir	 harcamanın	 olmadığı	 üçer	
aylık	dönemler	için	de	yine	bu	dönemle-
ri	takip	eden	ayın	25.	günü	akşamına	ka-
dar	‘’	……..	döneminde	KDV	İstisna	Serti-
fikası	kullanılarak	yapılarak	yapılan	her-
hangi	bir	 işlem	bulunmamaktadır.’’	 İba-
resi	ile	bildirimde	bulunmak	zorundadır.

3.2.3.2   2.000TL ve Altındaki Alımlarda

	 AT	 Yüklenicisi	 tarafından	 AT	 Söz-
leşmesi	 kapsamında	 (	 KDV	 Hariç	 )	
2.000TL’nin	 altında	 yapılacak	 her	 bir	
alım	için,	tedarikçi	 ile	tedarik	sözleşme-
si	yapmak	ve	hibe	yararlanıcısına	onay-
latmak	 şartı	 aranmaksızın,	 KDV	 İstisna	
Sertifikası’nın	örneğinin	ibrazı	ile	KDV	İs-
tisnası	kendiliğinden	uygulanır.

	 AT	 Yüklenicisi,	 takvim	 yılının	 üçer	
aylık	 dönemleri	 itibariyle	 bu	 dönemle-
ri	 izleyen	ayın	25.günü	akşamına	kadar,	
KDV	İstisna	Sertifikasından	yararlanarak	
yapmış	olduğu	harcamalarla	ilgili	olarak	
bildirim	tablosunu	hazırlayarak	hibe	ya-
rarlanıcısına,	‘’	Bu	tabloda	yer	alan	har-
camalar,	……..	sayılı	AT	Sözleşmesi	kap-
samında	yapılmıştır	‘’	şeklinde	şerh	dü-
şülerek	onaylattırmak	suretiyle,		KDV	İs-
tisna	Sertifikası’nı	aldığı	makama	bildire-
cektir.	Öte	yandan,	AT	Yüklenicisi	KDV	İs-
tisna	Sertifikasını	kullanarak	yaptığı	her-
hangi	bir	harcamanın	olmadığı	üçer	aylık	
dönemler	 için	de	yine	bu	dönemleri	 ta-
kip	eden	ayın	25.	günü	akşamına	kadar	
‘’	……..	döneminde	KDV	İstisna	Sertifika-
sı	kullanılarak	yapılarak	yapılan	herhan-
gi	 bir	 işlem	 bulunmamaktadır.’’	 İbaresi	
ile	bildirimde	bulunmak	zorundadır.

	 Bu	kapsamda	KDV’siz	mal	teslimi,	
hizmet	ifası	veya	iş	yapan	tedarikçi,	ken-
dilerine	ibraz	edilen	sertifikanın	bir	örne-
ğini	 alarak	muhafaza	edecek	ve	düzen-
lediği	fatura	ve	benzeri	evrakta	‘’	5824	
sayılı	 Kanun’la	 onaylanması	 uygun	 bu-
lunan	 IPA	 Çerçeve	 Anlaşması’nın	 26/2.	
maddesi	 gereğince,	 …………	 sayılı	 AT	
Sözleşmesi	 kapsamında	KDV	hesaplan-
mamıştır	‘’	şeklinde	atıf	yapmak	suretiy-
le	KDV	hesaplamayacaktır.

	 AT	 Yüklenicilerinin	 bildirimleri	 ye-
rine	getirmemeleri	halinde	adlarına	213	

sayılı	Vergi	Usul	Kanunu’nun	148,	149	ve	
mükerrer	355.maddeleri	gereğince	özel	
usulsüzlük	cezası	kesilecektir.

3.2.4 Katma Değer Vergisi İadesi

3.2.4.1 KDV Mükellefi AT Yüklenicisine 
KDV İadesi

3.2.4.1.1 Süresi Devam Eden AT Sözleş-
meleri Kapsamındaki İadeler

	 Düzenleme	 tam	 istisna	mahiyetin-
de	 olduğundan	 istisna	 kapsamına	 giren	
teslim	ve	hizmetler	dolayısıyla	yükleni-
len	 vergiler,	 indirim	 yoluyla	 telafi	 edil-
memeleri	halinde,	AT	Yüklenicisi	ve/veya	
tedarikçiye	nakden	veya	mahsuben	iade	
edilecektir.	Nakden	veya	mahsuben	ya-
pılacak	 iade	 işlemleri	 istisna	 kapsamın-
daki	işlemlerin	beyan	edildiği	dönem	be-
yannameleri	ile	birlikte	verilecek	iade	ta-
lep	dilekçesine	dayanılarak	yapılacaktır.

3.2.4.1.2 Süresi Sona Eren AT Sözleş-
meleri Kapsamındaki İadeler

	 AT	 Sözleşmesinin	 süresi	 sona	 er-
miş	 ise,	öncelikle	AT	Yüklenicisi	tarafın-
dan	 KDV	 İstisna	 Sertifikası	 başvurusu	
yapılacaktır.	 Başvurunun	 uygun	 bulun-
ması	 halinde,	 AT	 Sözleşmesinin	 süresi-
nin	geçmiş	olması	nedeniyle	KDV	İstisna	
Sertifikası	 düzenlenmeyecek	 ancak,	 AT	
Yüklenicisine	iade	ile	ilgili	gerekli	işlemle-
rin	yapılması	için	bir	özelge	verilecektir.	

3.2.4.2 KDV Mükellefi Olmayan AT Yük-
lenicisine KDV İadesi

3.2.4.2.1 Süresi Devam Eden AT Sözleş-
meleri Kapsamındaki İadeler

	 KDV	mükellefiyeti	bulunmayan	AT	
Yüklenicisi,	 yürüttüğü	 AT	 Sözleşmesi	
kapsamında	 daha	 önceden	 KDV	 İstisna	
Sertifikası	 almamış	 ise;	 5belirtilen	 usul	
ve	 esaslar	 dahilinde	 KDV	 İstisna	 Serti-
fikası	 talebinde	 bulunarak	 KDV	 İstisna	
Sertifikası’nı	alması	gerekmektedir.

3.2.4.2.2 Süresi Sona Eren AT Sözleş-
meleri Kapsamındaki İadeler

	 KDV	mükellefiyeti	bulunmayan	AT	
Yüklenicisinin	 yürüttüğü	 AT	 Sözleşme-
sinin	 süresi	 sona	 ermiş	 ise,	 öncelikle	
AT	Yüklenicisi	tarafından6	usul	ve	esas-
lar	doğrultusunda	Gelir	 İdaresi	Başkan-
lığı,	Vergi	Dairesi	Başkanlığı	veya	Defter-
darlık	Genel	Müdürlüğü’ne	başvuru	ya-
pacaktır.	 Başvurunun	 uygun	 bulunması	
halinde,	 Sertifika	 düzenlenmeyecek	 ve	
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iade	ile	 ilgili	gerekli	 işlemlerin	yapılması	
için	AT	Yüklenicisine	bir	özelge	verilerek	
yetkili	 vergi	 dairesi	 müdürlüğüne	 yön-
lendirilecektir.	AT	Yüklenicisinin,	bu	kap-
samdaki	 iade	 başvurularında,	 kendisine	
verilen	özelge	örneği	ile	birlikte			usul	ve	
esaslara	tabi	olarak	 iade	talebini	yerine	
getirebileceklerdir.

3.3 Özel Tüketim Vergisi İstisnası ve Uy-
gulaması

3.3.1 İstisnanın Uygulanması 

	 AT	Yüklenicisi,	AT	Sözleşmesi	kap-
samında	ÖTV’ye	tabi	bir	mal	almak	iste-
diğinde	öncelikle	KDV	 İstisna	Sertifikası	
başvurusunu	 usul	 ve	 esaslar	 dahilinde	
yapmış	olmak	zorundadır.

3.3.1.1 ÖTV Mükellefi Olmayanlardan 
Yapılan Alımlarda

	 AT	Yüklenicisi,	AT	Sözleşmesi	kap-
samında	 ÖTV	mükellefi	 olmayan	 teda-
rikçiden	temin	edeceği	özel	tüketim	ver-
gisine	 tabi	mallar	 için	 başlangıçta	 ÖTV	
ödeyerek	alış	yapacaktır.

	 AT	 Yüklenicisi,	 AT	 Sözleşmesinin	
başlangıç	tarihinden	itibaren	takvim	yılı-
nın	üçer	aylık	dönemler	itibariyle	bu	kap-
samda	satın	aldığı	malları,	liste	(	EK	–	10	
)	hazırlayarak	‘’	Bu	listede	yer	alan	ürün-
ler	 ………..	 sayılı	 AT	 Sözleşmesi	 kapsa-
mındadır	‘’	şeklinde	şerh	düşülerek	hibe	
yararlanıcısına	 onaylattıracak	 ve	 iade	
için	 istenen	belgeler	arasına	ekleyecek-
tir.

3.3.1.2 ÖTV Mükellefi Olanlardan Yapı-
lan Alımlarda

	 Tedarikçi,	 ancak,	 AT	 Yüklenicisi	 ile	
yapmış	 olduğu	 tedarik	 sözleşmesinin	
onaylanmış	 halinin	 kendisine	 ibraz	 edil-
mesi	 halinde,	 söz	 konusu	 tedarik	 söz-
leşmesinin	 bir	 örneğini	 almak	 suretiy-
le	düzenlediği	fatura	ve	benzeri	evrakta	
‘’	5824	sayılı	Kanun’la	onaylanması	uy-
gun	bulunan	 IPA	Çerçeve	Anlaşması	 ve	
…………	 sayılı	 AT	 Sözleşmesi	 gereğince	
ÖTV	hesaplanmamıştır	 ‘’	 şeklinde	 şerh	
düşerek	ÖTV	hesaplamayacaktır.

	 Sözleşme	 süresi	 devam	 eden	 AT	
Yüklenicisi,	 ÖTV	 iade	 talebini,	 AT	 Söz-
leşmesinin	 başlangıç	 tarihinden	 itiba-
ren	 takvim	 yılının	 üçer	 aylık	 dönemle-
ri	 itibariyle	yapacaktır.	Sözleşme	süresi	
sona	eren	AT	Yüklenicisi,	ÖTV	iade	tale-
bini	sözleşmenin	 tamamlandığı	 tarihten	

itibaren	yapabilecektir.

3.3.2 ÖTV İstisnasından Yararlanılarak 
İlk İktisabı Yapılan Araçların Üçüncü Ki-
şilere Devrinde ÖTV Uygulaması

	 ÖTV	istisnasından	yararlanılarak	ilk	
iktisabı	yapılan	kayıt	ve	tescile	tabi	taşıt	
araçlarının	istisnasından	yararlanan	hibe	
yararlanıcısına	 devri	 ile	 veraset	 yoluy-
la	 intikalleri	 hariç	 olmak	 üzere,	 üçüncü	
kişiler	 tarafından	 iktisabında,	 söz	 konu-
su	araçları	adına	kayıt	ve	tescil	ettirecek	
olan	üçüncü	kişiler	tarafından	Kanun’un	
15/2-a	maddesi	kapsamında	ÖTV	beya-
nında	bulunmak	suretiyle	ÖTV	tarhiyatı	
yapılacaktır.	

3.4 Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 
ve Uygulaması

	 IPA	Çerçeve	Anlaşması’na	göre,	Av-
rupa	Birliği	veya	Avrupa	Birliği	ve	Türki-
ye	 ortak	 katkısı	 ile	 finanse	 edilen	 AT	
Sözleşmesinin	 yürütülmesi	 çerçevesin-
de	bu	sözleşmede	görev	alan	ve	Türki-
ye	 Cumhuriyeti	 vatandaşı	 olmayan	 ve	
Türkiye’de	 ikamet	 etmeyen	 gerçek	 kişi	
AT	 Yüklenicilerinin	 bu	 sözleşmelerden	
elde	ettiği	gelirler,	gelir	vergisine	tabi	de-
ğildir.	Aynı	zamanda	bu	sözleşmeler	kap-
samında	bir	AT	Yüklenicisine	bağlı	olarak	
hizmet	ifa	eden	ve	ücreti	AT	Sözleşmesi	
bütçesinden	ödenen	Türkiye	Cumhuriye-
ti	 vatandaşı	olmayan	ve	Türkiye’de	 ika-
met	etmeyen	gerçek	kişilerin	de	elde	et-
tikleri	gelirler,	gelir	vergisine	tabi	değil-
dir.

	 AT	Sözleşmesini	yürüten	tüzel	kişi	
AT	Yüklenicilerinin	Türkiye’de	iş	yeri	veya	
sabit	yeri	olmaması	kaydı	ile	AT	Sözleş-
mesinin	yürütülmesinden	dolayı	elde	et-
tikleri	kurum	kazancı,	kurumlar	vergisi-
ne	tabi	değildir.

	 AT	 Sözleşmesinden	 kaynaklanan	
kar	 ve/veya	gelir,	 bu	 kar	 ve/veya	geliri	
elde	eden	gerçek	ve/veya	tüzel	kişilerin,	
Türkiye	tarafından	onaylanan	ve	bu	kişi-
lere	 uygulanabilir	 çifte,	 vergilendirmeyi	
önleme	 anlaşmalarının	 hükümleri	 uya-
rınca,	Türkiye’de	 iş	yeri	 veya	sabit	yer-
lerinin	bulunmaması	halinde,	Türk	vergi	
mevzuatı	 uyarınca	 vergiye	 tabi	 tutula-
caktır.

	 Avrupa	 Birliği	 organlarıyla	 akde-
dilen	 ve	 usulüne	 göre	 yürürlüğe	 konu-
lan	 anlaşmalar	 çerçevesinde	 GVK	 Ge-
çici	 84.maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	

18.04.2013	tarihinden	itibaren	proje	kar-
şılığında	sağlanan	hibelerin,	özel	fon	he-
sabında	tutulması	ve	bu	fondan	yapılan	
harcamaların	da	gider	ve	maliyet	olarak	
dikkate	alınmaması	şartıyla,	söz	konusu	
hibeler	alındığı	dönemde	gelir	olarak	de-
ğerlendirilmeyecektir.	 Proje	 tamamlan-
dığında	 ise	 varsa	 harcanmayan	 ve	 iade	
edilmeyen	hibe	tutarları	gelir	olarak	dik-
kate	alınacaktır.	Bu	tarihten	önce	alınan	
hibeler	 ise,	 ticari	 kazanç	 unsuru	 gelir	
olarak	 ve	 bu	 hibelerden	 yapılan	 harca-
malar	da	niteliğine	göre	gider	veya	mali-
yet	olarak	dikkate	alınacaktır.

	 Avrupa	Birliği	 organlarıyla	 akdedi-
len	ve	usulüne	göre	yürürlüğe	konulan	
anlaşmalar	 çerçevesinde	 proje	 karşılığı	
sağlanan	 hibelerle	 finanse	 edilen	 yılla-
ra	sari	inşaat	ve	onarım	işleri	ve	serbest	
meslek	hizmetlerine	 ilişkin	bu	 işleri	 icra	
edenlere,	18.04.2013	tarihinden	itibaren	
yapılan	ödemelerden	vergi	 kesintisi	 ya-
pılmayacaktır.	 Bu	 türden	 ödemelerden	
daha	önce	yapılmış	olan	vergi	kesintile-
rinin	iadesi	yapılmayacaktır.

3.4.1 Örnek Özelge 

	 T.C.	 	Gelir	 İdaresi	Başkanlığı	Diyar-
bakır	 Dairesi	 Başkanlığı’nın	 16/05/2013	
Tarih	 ve	 71387770-125[6-2013/36]-20	
sayılı	özelgesine	göre;

	 Türkiye-Avrupa	Birliği	Katılım	Önce-
si	Yardım	Aracı	(IPA)	Çerçeve	Anlaşması	
kapsamında	18.04.2013	tarihinden	önce	
sağlanan	hibeler	ile	diğer	hibelerin,	tica-
ri	kazancın	bir	unsuru	olarak	kurum	ka-
zancına	dahil	edilmesi,	söz	konusu	hibe-
ler	 ile	 yapılan	 harcamaların	 da	 niteliği-
ne	göre	 ilgili	dönemde	gider	veya	mali-
yet	 unsuru	 olarak	 dikkate	 alınması	 ge-
rekmektedir.		

3.5 Veraset İntikal Vergisi İstisnası 

	 Avrupa	 Birliği	 veya	 Türkiye	 ile	 Av-
rupa	Birliği	ortak	katkısı	 ile	finanse	edi-
len	AT	Sözleşmesi	ile	ilgili	olarak	herhan-
gi	bir	şekilde	karşılıksız	olarak	kendileri-
ne	transfer	edilen	mal	ve/veya	hak	ve/
veya	sağlanan	olanaklar	ve/veya	sağla-
nan	fonlarla	ilgili	olarak	hibe	yararlanıcı-
ları,	veraset	ve	 intikal	vergisinden	veya	
bu	vergi	yerine	 ihdas	edilecek	vergiden	
istisna	tutulacaktır.	

3.6 Damga Vergisi ve Harç İstisnası ve 
Uygulaması
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3.6.1 Damga Vergisi İstisnası Uygula-
ması

	 Avrupa	 Topluluğu	 veya	 Türkiye	
veya	 hibe	 yararlanıcısı	 tarafından	 im-
zalanan	 ve	 bir	 faaliyetin	muhtemel	 or-
tak	finansmanını	da	içerecek	şekilde,	IPA	
çerçevesinde	 finanse	 edilmesini	 sağla-
yan	ve	yasal	olarak	bağlayıcılığı	olan	her	
türlü	 belge	 damga	 vergisinden	 istisna	
tutulacaktır.	Ancak,	AT	Yüklenicisi	ile	te-
darikçi	arasında	düzenlenen	tedarik	söz-
leşmesi	damga	vergisi	istisnasından	ya-
rarlanmayacaktır.

3.6.2 Harç İstisnasının Uygulanması 

	 Avrupa	 Birliği	 veya	 Türkiye	 ile	 Av-
rupa	Birliği	ortak	katkısı	 ile	finanse	edi-
len	ve	Sözleşme	Makamı	ile	AT	Yükleni-
cisi	arsında	imzalanan	AT	Sözleşmesi	ve	
AT	Sözleşmesi	kapsamında	yapılacak	iş-
lemler	 harca	 tabi	 tutulmayacaktır.	 An-
cak,	 AT	 Yüklenicisi	 ile	 tedarikçi	 arasın-
da	düzenlenen	tedarik	sözleşmesi	ile	bu	
sözleşme	 kapsamında	 yapılacak	 işlem-
ler	 istisna	 kapsamında	 yer	 almadığın-
dan,	söz	konusu	 işlemler	harca	tabi	tu-
tulacaktır.

3.6.3 Örnek Özelge,

		 AT	sözleşmesi	kapsamında	düzen-
lenen	tedarik	sözleşmesinin	AB	Çerçeve	
Anlaşması	uyarınca		damga	vergisinden	
istisna	olup	olmadığı	konusunda	T.C.		Ge-
lir	İdaresi	Başkanlığı	Ankara	Vergi	Dairesi	
Başkanlığı’nın	vermiş	olduğu	30/12/2011	
Tarih	 ve	 B.07.1.GİB.4.06.17.02-
DMG-1222-1191	sayılı	özelgesine	göre;

	 İmzalanan	tedarik	sözleşmesi	Çer-
çeve	Anlaşma’nın	eki	EK-A	8/12	nci	mad-
desinde	tanımlanan	AT	Sözleşmesi	kap-
samına	girmediğinden,	aynı	Anlaşma’nın	
eki	EK-A	8/4	üncü	maddesi	kapsamında	
istisna	uygulanması	mümkün	bulunma-
yan	 söz	 konusu	 tedarik	 sözleşmesinin	
damga	 vergisine	 tabi	 tutulması	 gerek-
mektedir.

3.7 Özel İletişim Vergisi İstisnası ve Uy-
gulaması

	 AT	 Yüklenicisinin	 IPA	 Çerçeve	 An-
laşması	 uyarınca	 imzalanan	AT	Sözleş-
mesi	kapsamında	olan	ve	AT	Sözleşmesi	
bütçesinden	karşılanan	özel	iletişim	ver-
gisi	konusuna	giren	harcamaları,	AT	Söz-
leşmesinin	süresi	 ile	sınırlı	olmak	üzere	
özel	 iletişim	 vergisinden	 istisnadır.	 AT	

Yüklenicisi,	öncelikle	bu	istisna	kapsamı-
na	giren	harcamalara	ilişkin	özel	iletişim	
vergisini	ödeyecektir.	Ancak,	AT	Sözleş-
mesi	kapsamında	istisna	olan	harcama-
lar	dolayısıyla	ödenen	özel	 iletişim	ver-
gileri	 AT	 Yüklenicisine	 usul	 ve	 esaslar	
dahilinde	iade	edilecektir.

3.7.1 Örnek Özelge

	 T.C.		Gelir	İdaresi	Başkanlığı	Amas-
ya	 Defterdarlık	 Genel	 Müdürlüğü’nün	
18/09/2013	 Tarih	 ve	 65771276-2012/
ÖTV-15-2a/-24	sayılı	özelgesine	göre;

	 Çerçeve	 Anlaşma	 ve	 bu	 Anlaş-
manın	 vergi	 istisnalarına	 ilişkin	 usul	 ve	
esaslarını	 düzenleyen	 1	 Sıra	 No.lu	 Tür-
kiye	 -	 Avrupa	 Birliği	 Çerçeve	 Anlaşma-
sı	Genel	Tebliği’nde	AT	Sözleşmesi	kap-
samındaki	 işlerde	 kullanılmak	 üzere	 ik-
tisap	edilen	ve	 ilk	 iktisabında	ÖTV	 istis-
nası	 uygulanan	 araçların,	 AT	 Yüklenici-
si	ve/veya	hibe	yararlanıcısı	olmayan	3	
üncü	kişi	ve	kuruluşlar	tarafından	bu	is-
tisnadan	 yararlanan	 kişi	 ve	 kuruluşlar-
dan	(bağış,	hibe	veya	satış	şeklinde)	ikti-
sap	edilmesinde,	herhangi	bir	süre	ile	sı-
nırlı	olmaksızın,	adına	kayıt	ve	tescil	işle-
mi	yapılan	 alıcı	 tarafından,	 araçların	 ilk	
iktisabındaki	matrah	esas	alınmak	sure-
tiyle,	kayıt	ve	tescil	tarihindeki	oran	üze-
rinden	ÖTV	beyan	edilmesi	ve	ödenmesi	
gerekmektedir.

3.8 Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası 

	 AT	 Yüklenicisinin,	 AT	 Sözleşme-
si	kapsamında	satın	alarak	adına	trafik,	
belediye	 veya	 liman	 sicili	 ile	 Ulaştırma	
Bakanlığı’nca	tutulan	sivil	hava	vasıtala-
rı	vb.	sicillerden	ilgili	olana	kayıt	ve	tes-
cil	 ettirdiği	 ve	 bedelsiz	 olarak	 hibe	 ya-
rarlanıcısına	 devredilmek	 şartı	 ile	 kara,	
deniz	veya	hava	nakil	vasıtaları,	AT	Söz-
leşmesindeki	süre	ve	şartlarla	sınırlı	ol-
mak	üzere	motorlu	taşıtlar	vergisinden	(	
MTV	)	istisnadır.

SONUÇ

	 Avrupa	 Birliği’ne	 katılım	 süreci,	
aday	 ülkeler	 için	 oldukça	 zorludur.	 Av-
rupa	Birliği,	katılım	sürecinde	aday	ülke-
lerin	ve	AB’ne	yeni	üye	olmuş	ülkelerin	
desteklenmesi	amacıyla	mali	yardımlar	
sağlayarak	 aday	 ülkelerin	 Birliğe	 uyu-
munun	 sağlanmasına	 ve	 kurumsal	 ka-
pasitelerini	geliştirmelerine	yardımcı	ol-

maktadır.	

	 Başta	 bireysel	 ve/veya	 kurumsal	
olarak	proje	kültürünün	oluşmamış,	ge-
lişmemiş	 olması	 nedeniyle	 aday	 ülke	
olarak	Türkiye	mali	yardımlardan	çok	az	
yararlanabilmektedir.	Ayrıca	proje	hibe-
lendirilse	bile	proje	yürütmedeki	 tecrü-
besizlikten	 kaynaklı	 teknik	 ve	 mali	 so-
runlar	 ile	proje	alanında	 istihdam	edile-
bilecek	bilgili,	tecrübeli	insan	kaynağının	
bulunmaması	en	büyük	sorundur.	

	 Vergi	 istisnası	 sağlanması	 ile	 pro-
jeler	özellikle	 işletmeler	acısından	cazip	
hale	gelmektedir.	Vergi	istisnalarına	iliş-
kin	 olarak	 ortak	 hükümler	 geliştirilme-
ye	ve	daha	az	yoruma	açık	hale	getiril-
mesi	 ile	 uygulama	 birliğinin	 sağlanma-
sı	 son	 derece	 önemlidir.	 Ayrıca	 proje-
ler	belli	bir	zaman	süresince	yürütüldü-
ğü	 içinde	 prosedürlerin	 azaltılması,	 ku-
rumlar	arasındaki	yazışmaların	hızlandı-
rılması	 son	derece	önemlidir.	Vergi	 da-
iresi	 ile	 ilgili	başvuru	ve	bildirimlerin	 in-
ternet	 ortamında	 yapılabilmesinin	 sağ-
lanması	gerekmektedir.	Ayrıca	mali	yar-
dımlar	kapsamındaki	vergi	 istisnalarının	
proje	sahipleri	 tarafından	etkin	ve	doğ-
ru	 bir	 şekilde	 uygulanabilmesi	 için	 teo-
rik	 ve	 uygulamalı	 eğitimler	 vermesi	 ve	
bu	konuda	uzmanların	 sayısının	 arttırıl-
ması	önemlidir.

Kaynak
- Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisna Rehberi, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 2012
- 2008 / 14450 Karar Sayılı Çerçeve Andlaşması 
- 08.05.2009 Tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ Türkiye – 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı ( IPA ) Çerçeve Anlaşması Genel 
Tebliği ( Sıra No: 1 )’’
- 08.02.2014 Tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ ’ Türkiye 
– Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı ( IPA ) Çerçeve Anlaşması 
Genel Tebliği ( Sıra No: 2 )’’
- TÜRMOB, 17.02.2014 / 62 – 1 Sirküler Raporu
- Vergi Muafiyeti, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
- Vergi Muafiyeti, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve 
İhale Birimi 
- T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Diyarbakır Dairesi Başkanlığı’nın 16/05/2013 
Tarih ve 71387770-125[6-2013/36]-20 sayılı özelgesi
- T.C.  Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
30/12/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1222-1191 sayılı 
özelgesi
- T.C.  Gelir İdaresi Başkanlığı Amasya Defterdarlık Genel Müdürlüğü’nün 
18/09/2013 ÖTV-15-2a/-24 sayılı özelgesi

1 07.12.2008 Tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anlaşma, 24.12.2008 
tarihli 27090 ( mükerrer ) sayılı ve 10.02.2009 tarihli 27137 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak 24.12.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2 08.05.2009 Tarihli ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
3 08.02.2014 Tarihli 28907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
4 IPA Çerçeve Anlaşması’nın ‘’ Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri ve / veya 
eş etkili vergilere ilişkin kurallar ‘’ başlıklı 26.maddesinin ilk fıkrası.
5 08.05.2009 Tarihli ve 27222 sayılı tebliğin 4.3.2 numaralı bölümü
6 08.05.2009 Tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin 4.3.2 numaralı 
bölüm
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TESMER Yönetim Kurulu Ve Staj Komisyonu, SMM Stajını Tamamlayan 
Adayları Yeterlilik Sınavı Öncesi “Sözlü Sınava” Tabi Tuttu

	 02	 Şubat	 2015	 tarihinde,	 Ordu	
SMMM	 Odası	 hizmet	 binasında	 TES-
MER	Yönetim	Kurulu	ve	Staj	Komisyo-
nu;	üç	yıllık	stajını	tamamlayan	ve	ye-
terlilik	sınavına	girmeye	hak	kazanan	
stajyerleri	yeterlilik	sınavları	öncesin-
de	“sözlü	sınava”	tabi	tuttu.	

	 Ordu	 SMMM	 Odasında	 stajyer-
lik	 süresini	 tamamlayan	ve	yeterlilik	
sınavlarına	müracaat	eden	üç	stajye-
rin	 dosyalarını	 inceledi.	 Stajyerler	 ile	
yapılan	görüşmeye	Oda	Yönetim	Ku-
rulu,	 TESMER	 Yönetim	 Kurulu,	 Staj	
Komisyonu	 ile	 Haksız	 Rekabet	 Kuru-
lu	Başkanı	Sayit	Gültepe,	Oda	Mesle-
ki	Soruşturma	ve	Denetim	Komisyo-
nu	 Başkan	 Murat	 Başaran	 Sağra	 ve	
Basın-Yayın	 Komisyonu	 Sek.	 Çağla	
Çoluk	katıldı.

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel:	
Dosyaların	bu	gün	itibarıyla	TÜRMOB	
/	 TESMER’e	 gönderileceğini	 belirte-
rek;			“Bundan	sonra	işin	kolayı	yeter-
lilik	sınavları.	Biz	sizlere	güveniyoruz.	
İnşallah	 en	 kısa	 sürede	 sınavları	 ka-
zanıp	Meslek	Mensubu	olarak	aramı-
za	 katılacaksınız.	 Staj	 süresince	 eği-
tim	ve	semilerlerle	sizlere	katkı	sağ-
ladık.	Bu	gün	burada	yapılan	sözlü	sı-
navda	üç	yıllık	süreç	içerisinde	öğren-
diklerinizi	az	veya	çok	test	etmek.		He-
pinize	gireceğiniz	sınavlarda	başarılar	

diliyorum.”	dedi.

	 TESMER	 Başkan	 Yardımcısı	 Ba-
hadır	Baş	 ise:	 “Biz	Ordu	SMMM	Oda-
sı	Oda	Yönetim	Kurulu,	TESMER	Yöne-
tim	Kurulu	ve	Staj	Komisyonu	olarak	
stajyerlerimize	 çok	 değer	 veriyoruz.	
Mesleğin	 geleceği	 stajyerlerimizi	 her	
konuda	 geliştirmek	 için	 faaliyetlerde	
bulunduk.	 Etkili	 İletişim,	 Vergi	 uygu-
lamaları,	yeni	TTK	başta	olmak	üze-
re	yılda	en	az	dört	toplantı	tertip	et-
tik.	 Değerli	 stajyerlerimizi	 sınavlarda	
çıkacak	konular,	nasıl	çalışmaları	ge-
rektiği	konularında	rehberlik	ettik.	Et-
meyi	 de	 sürdüreceğiz.	 Sınavlarınızda	
başarılar	 diliyor.	 Bir	 an	 önce	 aramı-
za	meslek	mensubu	olarak	katılımını-
zı	bekliyoruz.”	dedi.

	 Stajyerlik	 süresini	 tamamlaya-
rak	 SMMM	 yeterlilik	 sınavına	 giren	
Stajyer	Pelin	Kefeli;	“Staj	değerlendir-
me	mülakatı	 sonucu	stajımı	 tamam-
lamış	bulunmaktayım.	SMMM	yeterli-
lik	sınavında	da	başarılı	olup,	bu	onur-
lu	mesleğin	 üyesi	 olmak	 istiyorum.”	
dedi.

	 Stajyer	 Tufan	 Özdemir;	 ”Ordu	
SMMM	 odasının	 2012-Ocak	 SMMM	
stajyeriyim.	 3	 yıllık	 staj	 sürecimde	
odamızın	stajyerlere	yönelik	düzenle-
diği	eğitimlerden	son	derece	memnun	
olduğumu	söyleyebilirim.	Odamız	biz-
lere	 aile	 ortamını	 yaşatmıştır.	 Uma-
rım	diğer	 odalarda	 da	 bu	organizas-
yonlar	da	uygulanırdır.”	dedi
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Baro Başkani Ve Vergi Dairesi Müdüründen 
Stajyer Mali Müşavirlere Mesleki Konular İle İlgili Bilgilendirme

	 Seminerin	 açı-
lış	 konuşmasında	
Oda Başkanı Ertuğ-
rul YÜKSEL: Değer-
li	 arkadaşlar,	 TES-
MER	 yönetim	 kuru-
lunun	düzenlemiş	ol-
duğu	Zorunlu	Eğitim	
Seminerine	 hepiniz	
hoş	 geldiniz.	 Görül-
düğü	üzere	eksiğimiz	
yok	herkes	burada.	Ben	sözlerime	baş-
lamadan	önce	Mersin’de	yaşanan	cina-
yetten	dolayı	Özgecan	Arslan’ın	ailesine	
baş	sağlığı	dilerim.	İyi	Muhasebeci	Mali	
Müşavir,	 sadece	 söyleneni	 yapan	 değil	
önce	sorgulayan,	sonra	doğru	olanı	ya-
pan,	 yanlışın	 karşısında	 durandır.	Mes-
leğimiz	değişiyor.	Bu	mesleği	yapan	 iki	
kuşak	var.	Bunlardan	birisi	bizim	kuşağı-
mız;	kayıtları	elle	tutan	nesil,	diğeri	 ise	
sizin	 kuşağınız	 teknolojiyi	 kullanan	 ne-
sil.	Bunların	birde	ara	kuşağı	var.	Hem	
elle	 kayıt	 tutmayı,	 hem	 de	 teknolojiyi	
kullanan	nesil	 var.	 Sizler	 hepiniz	 elekt-
ronik	ortamı	kullanıyorsunuz.	Neredey-
se	kağıtlarla	kayıt	tutmalar	bitmek	üze-
re.	Meslek	artık	tek	başına	yapılacak	bir	
meslek	olmaktan	çıktı.	Artık	vergi	 kıb-
lesini	 ve	 vergi	 muhasebesini	 bırakaca-
ğız.	Bütün	kurumların	hepsi	internet	or-
tamını	kullanıyor.	Artık	bu	dönemi	yaşı-
yoruz.	Yeni	Türk	Ticaret	Kanununa	göre;	
Bağımsız	Denetim	ve	Denetçilik,	 İç	De-
netim	ve	İç	Denetim	Uzmanlığı,	Bağım-
sız	Adli	Denetim	Uzmanlığı,	Sosyal	So-
rumluluk	 Muhasebesi,	 Entegre	 Rapor-
lama	ve	Uzmanlığı	gibi	değişiklikler	gel-
di.	 Artık	 kayıt	 tutan	 birileri	 olmayaca-
ğız.	Artık	 kayıt	 tutmanın	 dışına	 çıkaca-
ğız.	 Kendilerine	 odamız	 adına	 teşekkür	
ediyorum.	dedi.

	 Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	Staj-
yere	“Kınama	Cezası”	ile	ilgili	bir	sunum-
da	bulundu.

 Baro Başkanı İlhan KURT:	Öncelik-
le	bana	bu	konuşma	 imkanını	sağlayan	
Ordu	Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavir-
ler	Odası	Başkanı	Ertuğrul	YÜKSEL’e	ve	

Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 BAŞ’a	 te-
şekkür	 ederim.12	 yıldır	 avukat-
lık	faaliyetimi	yürütmekteyim.	18	
Ekim	 Genel	 Kuruluyla	 Baro	 Baş-
kanı	oldum.	Her	zaman	Mali	Mü-
şavirler	Odasıyla	iletişim	içerisin-
deyiz.	Biz	Baro	olarak	her	zaman	
Serbest	 Muhasebeci	 Mali	 Müşa-
vir	Odasıyla	birlikteyiz.	Bugün	bu-
rada	 Hukukun	 Temel	 Kavramla-
rı	konusunu	değerli	Mali	Müşavir	

adaylarına	 anlatmaya	 çalışacağız.	 Ön-
celikle	 Hukuk	 nedir?	 Hukuk,	 hak	 keli-
mesinin	çoğunluğudur.	Hukuk	açısından	
hak	kelimesinin	karşılığı	devlet	otorite-
si	 tarafından	 desteklenmektedir.	 Hak	
karşı	 taraftan	 alınır,	 karşı	 tarafa	 veri-
lir.	 Devlet	 tarafından	 konulan	 kuralla-
rın	yazılı	 ve	yazısız	konulmasına	hukuk	
kuralları	diyoruz.	Örf	ve	Adet	Kuralları	
Kamu	Hukukunda	Ceza	Hukukunu	karşı-
lamaz.	Bizim	bahsettiğimiz	örf	ve	adet-
ler	ticari	ilişki-
lerle	 ilgilidir.	
Hukuk	 kural-
larından	 biri	
olan,	 Kamu	
Hukuku	 ku-
ralları	 dev-
letler	 arası	
ilişkileri	 dü-
zenleyen	 ve	
yine	 bir	 ta-
rafı	 devlet	
olan	hukuk	ilişkilerini	düzenleyen	hukuk	
alanıdır.”dedi.

 Boztepe Vergi Dairesi Müdürü İd-
ris İzzet ERKAN: ‘‘Arkadaşlar	 bu	 top-
lantıda	Türk	Vergi	Hukukunda	Vergi	 İn-
celemesi	 İkmalen,	 Re’esen	 ve	 İdarece	
Yapılan	 Tarhiyatlarda	 Mükellefin	 Hak-
ları	Ve	Ödevleri	konusunda	kısa	bir	su-
num	yapacağız.	 Şimdi	 arkadaşlar	 Türk	
Vergi	Sisteminde	elde	edilen	gelirler	ka-
zanç	üzerinden	mükellef	tarafından	be-
yan	edilerek	beyan	esasına	geçerli	olur.	
Bu	 durumda	 mükelleflerin	 beyanları-
nın	 doğruluğunun	 tespit	 edilmesi	 ge-
reklidir.	Yani	bu	durumda	idarelerin	gö-
revi	 mükelleflerin	 beyan	 esasına	 göre	

yapmış	 olduğu	 beyanların	 doğruluğu-
nu	 tespit	 etmektir.	 	 Vergi	 Usul	 	 Kanu-
nun	134.maddesinde	vergi	incelemesin-
de	maksadın	ödenmesi	gereken	vergile-
rin	doğrulunu	araştırmak,	tespit	etmek	
ve	sağlamak	olduğu	belirtilmiştir.	Buna	
göre,	 bu	 işlem	mükellefin	 ödediği	 ver-
gilerin	defter	hesap	kayıt	ve	belgelerin	
üzerinden	ve	fiili	envanterler	ile	yapıla-
rak	 elde	 edilen	 gerçek	 	 bulgularla	 be-
raber	doğruluğunun	 tespit	edilmesidir.	
Tabii	 vergi	 incelemelerinin	 diğer	 taraf-
tan	mükelleflere	 üzerinde	 öğretici	 gö-
revleri	de	vardır.	Mükellefler	inceleme-
ye	tabii	tutulacaklarını	düşündükleri	za-
man	beyanname	gerçeğe	biraz	daha	ya-
kın	olarak	beyan	etme	yolu	da	kendile-
rine	bir	otokontrol	sistemi	sağlayacak-
lardır.	Bu	kapsamda	mükelleflerin	han-
gi	 durumlarda	 vergi	 incelemesine	 tabii	
olacakları,	 kimlerin	 vergi	 incelemesin-
de	yetkili	olduğu,	vergi	inceleme	türleri,	

vergi	inceleme-
si	 sonuçla-
rı,	 vergi	 ince-
lemesi	 sonu-
cu	 mükellef-
lerin	 kullana-
bileceği	haklar	
ve	vergi	siste-
mimizde	 var	
olan	 arama-
lı	 incelemeyle	
ilgili	 olarak	kı-

saca	bilgi	vermeye	çalışacağız.	‘’dedi.	

 Mesleki Araştırma ve Soruştur-
ma Komisyonu Başkanı Gökhan ŞAHİN: 
‘‘Öncelikle	Oda	Yöneticilerine	bize	bura-
da	konuşma	hakkı	verdikleri	 için	teşek-
kür	 ederim.	 Umarım	 hepiniz	 gelecekte	
son	derece	mesleğine	saygın	bir	şekilde	
yapacak	olan	yapabilecek	olan	meslek	
mensupları	 olarak	 hayata	 başlayacak-
sınız.	 Benim	bu	 vesileyle	meslek	 adına	
birkaç	cümle	konuşma	ihtiyacı	duydum.	
Hepiniz	 biliyorsunuz	 bizim	 meslek	 ör-
gütümüz	TÜRMOB.	Gelecekte	de	 sizle-
rin	yol	haritası	TÜRMOB’tur	bana	göre.	
Bu	mesleği	 icra	 edeceğiniz	 yolda	 ışığı-
nız	 TÜRMOB	 ve	 TÜRMOB’un	 mevzuatı	
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ve	tüzükleri	olmalıdır.	Unutmamalıyız	ki	
bizler	TÜRMOB’un	birer	parçalarıyız	ve	
TÜRMOB’da	bu	parçalardan	oluşan	bir	
bütündür.	 Bu	 yüzden	 meslek	 örgütü-
müz	bizler	için	her	zaman	önemli	ve	ön-
dedir.	 Hepiniz	 mesleğinizi	 icra	 ederken	
şu	anlayışa	sahip	olmalısınız.	İnşaat	sa-
hasına	giren	bir	kişi	taş	duvar	ören	usta-
nın	bir	tanesine	sorar;	Ne	yapıyorsunuz	
burada?	Taş	diziyorum	der.	Diğer	işçiye	

sorar.	Oda	duvar	örüyorum	der.	Yani	bir	
bütünün	parçası.	 	Sizler	bir	meslek	ör-
gütünün	parçası	sizler	bu	anlayışla	ha-
reket	ederseniz	yarın	TÜRMOB’da	bir	o	
kadar	sizin	önünüzü	açacak	düzenleme	
hakkına	ve	yetkisine	sahip	olur.	Umarım	
bu	 anlayışa	 sahip	 olursunuz.	 Şimdiden	
gelecekteki	 meslek	 hayatınız	 için	 hepi-
nize	başarılar	diliyorum.”	Dedi.	Finans-
man	 Giderlerinin	 Aktifleştirilmesi	 ve	

Muhasebeleştirilmesi	 konulu	 sunumu-
nu	Mali	Müşavirlik	stajyerleri	ile	paylaş-
tı.	

	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 BAŞ	 ise	
güncel	 mesleki	 konularla	 ilgili	 görüş-
lerini	 stajyerler	 ile	 paylaştı.	 Stajyerler	
TTK’nın;	Envanter	ile	ilgili,	Borca	batıklık	
ile	ilgili,	genel	kurullar	ve	şirket	bilanço-
larının	onayı		ile	ilgili	açıklamalarda	bu-
lundu.

Stajyer Adayları İçin Ordu SMMM Odasında Bir İlk Gerçekleştirildi

	 TESMER	 Yönetim	 Kurulu	 Tara-
fından	 28	 Şubat	 Tarihinde	 Yapılacak	
Olan	 Staja	 Giriş	 Sınavına	 Katılacak	
Stajyer	 Adayları	 için	 Oda	 Hizmet	 Bi-
nasında	Staja	Başlama	Deneme	Sına-
vı	Yapıldı.

	 12	 Şubat	 2015	 Tarihinde	
13.30’da	başlayıp	 16:00’da	biten	de-
neme	 sınavı	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	
Baş’ın	gözetiminde	22	Stajyer	Adayı-
nın	katılımı	ile	gerçekleştirildi.	

	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 Baş;	

“Ordu	 Mali	 Müşavirler	 Odası	 olarak	
stajyer	 adaylarımız	 için	 bir	 ilki	 ger-
çekleştiriyoruz.	 Bizler	 için	 bu	 mes-
leğe	 adım	 atacak	 herkes	 önemli.	 Bu	
anlamda	 stajyer	 olmak	 isteyen	 de-
ğerli	arkadaşlarımız	sizlerin	sınavlar-
da	daha	başarılı	olması	 için,	kendinizi	
test	etmeniz	için	deneme	sınavı	hazır-
ladık.	Ve	bu	uygulamayı	bu	dönemden	
sonraki	dönemlerde	de	sürdürmek	is-
tiyoruz.	

	 Bütün	 arkadaşlara	 bugünkü	 sı-

navda	 ve	 28	 Şubat’ta	 yapılacak	 sı-
navda	başarılar	 diliyorum.	Sizleri	 bir	
an	 önce	 odamız	 stajyeri	 olarak	 ara-
mızda	görmek	istiyorum.”	dedi.	
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I- GİRİŞİ :

	 Meslek	 mevzuatımızı	 incelediğimizde	 sta-
jı;	 Serbest	 Muhasebeci	 Mali	 Müşavirlik	 mesleğini	
ifa	 için	mesleğe	hazırlayıcı	 temel	bilgileri	edinmek	
üzere,	bir	meslek	mensubu	yanında	veya	denetim	
ve	 gözetiminde	mesleki	 çalışmalar	 yapılan,	 mes-
lek	 etiği	 ve	meslek	 bilincine	 sahip,	 	 ilgili	mevzuatı	
ve	uygulamayı	doğru	bir	biçimde	öğrenmiş,	mesle-
ki	bilgileri	gelişmiş,		yabancı	dil	bilen,	bilgi	teknoloji-
lerine	hâkim,		mesleki	uygulamalarda	uluslararası	
ve	ulusal	standartları	bilen	meslek	mensupları	ye-
tiştirmek	hedefi	gözetilerek	hazırlanmış	program-
lar	olarak	tarif	edebiliriz.	

	 Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavirlik	Stajı,	ba-
ğımsız	çalışan	SMMM	veya	YMM	yanında	veya	şir-
ketlerde	gözetim	ve	denetim	altında	yapılabilir.	Sta-
ja	başlamak	 için	TÜRMOB/TESMER	 tarafından	ha-
zırlatılan	 120	 sorudan	 test	 usulü	 ile	 yapılan	 staja	
giriş	 sınavını	 kazanmak	 gerekmektedir.	 Staja	 baş-
lama	sınavını	kazanan	ve	stajyer	olma	hakkını	elde	
eden	adaylar,		mesleki	disiplin,	bilgi,	deneyim	ve	ye-
terliliğe	sahip	meslek	mensubu	yetiştirmeyi	hedef-
leyen	meslek	stajı	3	yıllık	uygulamalı	staj	eğitimine	
tabi	tutulmaktadır.	Yazımızda	üç	yıllık	bu	staj	süre-
sini	kısaltan	ve	özellikli	durumları	değerlendirmeye	
çalışacağız.	

II-       STAJDAN SAYILAN VE STAJ SÜRELERİNİ 
KISALTAN HALLER

	 a)	 Serbest	 Muhasebeci	 Mali	 Müşavirlik	 stajı,	
bağımsız	çalışan	serbest	muhasebeci	mali	müşavir	
veya	yeminli	mali	müşavir	yanında	veya	şirketlerin-
de	yapılır.	Staja	başlayabilmek	için	staja	giriş	sınavı-
nı	kazanmak	ve	Birlik	tarafından	kurulan	TESMER’in	
eğitim	programını	tamamlayıp	başarılı	olmak	şart-
tır.	TESMER’in	kurs	ve	seminerlerinde	geçen	ve	altı	
ayı	 aşmayan	 süreler,	 staj	 süresinden	 sayılır.	 Kurs	
ve	seminerlerde	geçen	ve	altı	ayı	aşmayan	sürele-
rin	stajdan	sayılmasına	ilişkin	esaslar	TESMER	Yö-
netim	Kurulunca	belirlenir.	Kanunun	6	ncı	maddesi-
nin	ikinci	fıkrasının	(a),	(b),	(c),	(d),	(e),	(f),	(g),	(h)	ve	
(i)	 bentlerindeki	 stajdan	sayılan	hizmetlerde	bulu-
nanlar	bu	fıkra	kapsamı	dışındadır.

	 b)	Kanunun	6	ncı	maddesinin	ikinci	fıkrasında	

belirtilen	hizmet	süreleri	staj	süresinden	sayılır.	Ka-
nunun	6ncı	maddesinin	ikinci	fıkrasının	(a)	bendinde	
belirtilen	görevin	vekaleten	yerine	getirilmesi	duru-
munda,	vekalet	süreleri	staj	süresinden	sayılmaz.

	 c)-Süreler,	 hizmetin	 yerine	 getirildiği	 kurum-
larca	 düzenlenen	 hizmet	 cetveli	 ile	 belgelendirilir.	
Hizmet	sürelerini	gösteren	belgeler,	TESMER	tara-
fından	belirlenir	ve	TESMER	ve	TÜRMOB’un	 inter-
net	sitelerinde	duyurulur.

	 d)	Resmi	tatil	ve	izinlerle,	Birlik	ve	TESMER	‘ce	
yapılan	eğitim	veya	değerlendir¬melerde	geçen	sü-
reler	stajdan	sayılır.	Ayrıca,	bilgisayar,	yabancı	dil	
kursları	 ile	 li¬sansüstü	 ve	 doktora	 eğitiminde	 ge-
çen	süreler	aşağıdaki	şartlarla	stajdan	sayılır.

	 1-	 Birlik	 tarafından	 uygun	 görülen	 program-
lara	göre	6	ayı	aşmamak	üzere	ya¬bancı	dil	veya	
3	ayı	aşmamak	üzere	bilgisayar	eğitiminde	geçen	
süreler	(Her	iki	programın	stajdan	sayılan	süreleri	
toplamı	6	ayı	geçemez.),

	 2-	Lisansüstü	diploma	ve	tezinin	ibraz	edilme-
si	 şartıyla	 İktisat,	 Maliye,	 İşletme,	 Muhasebe,	 Fi-
nansman,	Denetim	ve	Vergi	ile	ilgili	alanlarda	lisan-
süstü	eğitim	gö¬renlerin	bu	eğitimde	geçen	süre-
lerinin	1	yılı	(Bu	bentteki	haktan	yararlananlar	1	inci	
bentteki	haktan	yararlanamazlar.),

	 3-	Doktora	diploması	ve	tezinin	ibraz	edilme-
si	şartı	ile	İktisat,	Muhasebe,	Dene¬tim,	Finansman,	
Maliye,	Vergi	ile	ilgili	alanlarda	doktora	yapanla¬rın	
18	ayı.	(Bu	bentteki	haktan	yararlananlar	yukarıda-
ki	1	ve	2	nci	bentteki	haklar¬dan	yararlanamazlar.)

III- STAJ SÜRESİNDEN SAYILACAK KURSLARA 
İLİŞKİN OLARAK 2013/1 SAYILI  TESMER  
GENELGESİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

Staj	 süresinden	 sayılacak	 kurslara	 ilişkin	 olarak	
2013/1	sayılı	 	Tesmer	 	Genelgesi	 ile	düzenlemeler	
yapılmış	ve	TESMER’den	onay	alınarak	düzenlene-
cek	kursların;	her	40	saatinin	1	aylık	staj	süresinden	
sayılmasına	karar	verilmiştir.		Bu	kapsamda;		

•	Staja	Giriş	Sınavına	Hazırlık,		

•	Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavirlik	Sınavına	Ha-
zırlık,		

•	Bilgisayar,		

•	Yabancı	dil,		kursları	staj	süresinden	sayılacaktır.	

	 Kurs	ve	seminerlere	ilişkin	stajdan	sayılan	sü-
reler	 toplamı	6	 ayı	 geçemeyeceği	 gibi,	 eğitim	sü-
resi	40	saatten	az	olan	kurslar	ile	40	saat	ve	kat-
larını	aşan	küsuratlı	kurs	süreleri	değerlendirmeye	
alınmayacaktır.	(Örneğin;	127	saatlik	bir	kursta,	120	
saat	değerlendirmeye	alınacak	ve	bu	kurs	3	aylık	
staj	 süresinden	 sayılacak	 ancak,	 kursun	 7	 saatlik	
süresi	değerlendirme	dışı	bırakılacaktır.)

	 Stajyerlerin	kurslar	devam	ederken	dikkat	et-
meleri	gereken	en	önemli	konulardan	biri	kurslara	
devam	süresidir.	Kurslarda	en	çok	devamsızlık	sü-
resi,	kurs	süresinin	%25’idir.	Bu	süreyi	aşan	aday-
lara	kurs	tamamlama	belgesi	verilmez.	Stajdan	sa-
yılacak	sürenin	hesabında	kursa	fiili	devam	süresi	
esas	alınır.	(Örnek:	Toplam	süresi	320	saat	olan	bir	
kursa	katılan	adayın,	bu	kursunun	6	aylık	staj	sü-
resinden	sayılabilmesi	için;	kursun	tamamına	kayıt	
yaptırması	ve	bu	kursun	en	az	%75	(240	saat)’ine	
devam	etmesi	gerekir.	Aday	bu	kursa	en	fazla	%25	
(80	saat)oranında	devamsızlık	yapabilir.)

IV- STAJ SÜRESİ İLE İLGİLİ DİĞER 
HATIRLATMALAR

	 Staj	 Yönetmeliğinin	 9/d-	 2	maddesi	 gereğin-
ce,	yüksek	lisans	eğitiminin	1	yılı	staj	süresinden	sa-
yılan	adayların	tamamlamış	oldukları	kurslar,	staj	
süresinden	sayılmaz.		

-Staj	Yönetmeliğinin	9/d-3	maddesi	gereğince,	dok-
tora	eğitiminin	18	ayı	staj	süresinden	sayılan	aday-
ların	tamamlamış	oldukları	kurslar,	staj	süresinden	
sayılmaz.		

-Bilgisayar	eğitimlerinin	süresi	3	ayı	geçemez.		

-Adayın,	aynı	içerikli	kurslara	birden	fazla	katılması	
halinde,	 tamamlamış	olduğu	kurslardan	birisi	staj	
süresinden	sayılır.		

-Adayın,	 aynı	 günleri	 kapsayan	 birden	 fazla	 kur-
sa	katılması	 halinde,	 kurs	saatlerinin	 çakışmama-
sı	kaydıyla,	aynı	günleri	kapsayan	kurslar	staj	sü-
resinden	sayılır.		

-Kurslar,	 farklı	 alt	 konuları	 ya	 da	 dersleri	 içerse	
dahi,	kursun	stajdan	sayılabilmesi	için	kursun	tüm	
konularına	 katılım	 esastır.	 Kursun	 alt	 konu	 ya	 da	
derslerinden	birineveya	bir	 kaçına	 katılım	halinde,	
kursta	geçen	süreler	stajdan	sayılmaz.	

(Örneğin,	SMMM	Sınavı	hazırlık	kursunda,	sınav	ko-
nularının	 bir	 ya	 da	 birkaçı	 için	 kursa	 katılanlarda	
stajdan	sayma	uygulaması	yapılmaz.)		

-TESMER	Şubeleri	 /	Odalar	veya	TESMER	 tarafın-
dan	düzenlenmeyen	ve	TESMER	 tarafından	onay-
lanmamış	kurslar	veya	eğitim	programları	staj	sü-
resinden	sayılmaz.		

-Kurs	katılım	belgesi,	kurs	ödeme	belgesi	ve	kur-
sun		staj	süresinden	sayıldığına	dair	yönetim	kuru-
lu	kararı	olmayanların	dosyası	işleme	konulmaz.		

-TESMER	 Şubesi	 /	 Oda	 tarafından	 düzenlenecek	
“Kurs	tamamlama	belgelerinde”	adaya	ilişkin	kim-
lik	 bilgilerinin	 yanı	 sıra,	 ders	 saati	 olarak;	 kursun	
süresi,	aday	meslek	mensubunun	kursa	fiili	katılım	
süresi	belirtilir.		

TESMER	tarafından	onaylanmış	kursları	tamamla-
yan	adaylar	bağlı	oldukları	TESMER	şubesine	kurs	
tamamlama	belgesi	ve	kurs	ödeme	belgesi	ile	baş-
vuruda	bulunarak,	bu	eğitim	süresinin	staj	süresin-
den	sayılmasını	talep	ederler.	

TESMER	 şubesini	 ise	 başvuruyu	 değerlendirip,	
kursta	 geçen	 sürelerin	 stajdan	 sayılıp	 sayılmaya-
cağına	 ilişkin	 yönetim	 kurulu	 kararı	 alması	 gere-
kir.	Kurs	ve	seminerlere	ilişkin	önemli	bir	konu	da;	
kurs	ve	seminerlerde	geçen	eğitim	süresi	staj	sü-
resinden	sayılan	adayların,	 sınav	son	başvuru	 ta-
rihinden	önce	anılan	kursu	tamamlamış	olmasıdır.	
Aksi	takdirde	adayın	staj	kısaltmasından	faydalan-
ması	mümkün	değildir.	

V- SONUÇ

	 4	Yıllık	bir	Fakülteyi	bitirip	Mali	Müşavir	olma	
yolunda	karar	veren	birisi	olarak,	Mali	Müşavir	ol-
manın	gerçekten	zor	ve	önemli	bir	süreci	geçirmek	
ile	 mümkün	 olduğunu	 görüyorum.	 Staja	 başla-
ma,	staj,	uygulamalı	eğitim,	kurslar,	yüksek	lisans,	
doktora,	TESMER	şubeleri	ve	Oda	Yönetim	Kurulla-
rının	 işlemleri	hepsi	bir	stajyer	 için	hayati	derece-
de	önemli	işlemler.	Bu	süreci	başarı	ile	tamamlayıp	
yeterlilik	 sınavlarında	 başarılı	 olmak	 hepimizin	 en	
büyük	dileği.	Bütün	stajyer	arkadaşlarıma	meslek	
mensubu	olma	yolundaki	çalışmalarında	başarılar	
diliyorum.	Ayrıca	Ordu	Mali	Müşavirler	Odası	Bül-
ten	Dergisinde	bu	düşüncelerimi	ifade	etme	ve	pay-
laşma	imkanı	veren	değerli	yöneticilerime	teşekkü-
rü	bir	borç	biliyorum.	

Üç Yıllık Smmm Staj Süresini 
Kısaltan Durumlar

Şeyda KAYA
SMMM Stajyeri 

seyda_kaya@windowslive.com
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MALDAKİ AYIPLAR • SATICININ SORUMLULUĞU 

MUKTEZA, DANIŞTAY VE 
YARGITAY KARARLARI

ÖZET: Satıcı sattığı maldaki ayıpların varlığını bilmese dahi onların varlığından alıcıya 
karşı sorumludur. Afet bölgesindeki taşınmazı hukuki ayıpla satmış olan belediye alıcı-
ya karşı ayıptan dolayı sorumludur. 

Y.13.HD. E: 2009/7538 K: 2010/2990 T: 10.03.2010 

Davacı, T... Y... sınırları içerisinde ve Y.S.E civarı mevkiinde bulunan 4 parsel sayılı arsa 
niteliğindeki taşınmazı 1993 yılında davalı Belediye Başkanlığından satın aldığını, bu 
taşınmaz üzerinde inşaat yapabilmek için Belediye Başkanlığına yaptığı başvuruya ve-
rilen cevapta, taşınmazın heyelan bölgesi “Afete Maruz Bölge” sınırları içerisinde kal-
mış olması nedeniyle inşaat izni verilmediğini, bu haliyle taşınmazdan yararlanamadı-
ğını, zarara uğradığını öne sürerek, 25.000 TL’nin dava tarihinden itibaren fazlaya iliş-
kin hakları saklı kalmak üzere yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilme-
sini istemiştir. 

Davalı, davanın reddini dilemiştir. 

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edil-
miştir.

Davacı, davalı belediyeden 12.03.1971 tarihli encümen kararı ile ve tapuda 08.09.1993 
tarihinde 260 metrekare arsa satın aldığını, daha sonra bu arsa üzerinde inşaat yapmak 
üzere davalı belediyeye başvurduğunda taşınmazın heyelan bölgesi “Afete Maruz Böl-
ge” sınırları içerisinde kalmış olması nedeniyle inşaat izni verilmediğini, söz konusu hu-
kuki ayıp nedeniyle zarara uğradığını bildirerek 25.000 TL’nin tahsilini istemiştir. Davalı 
belediye, taşınmazın satışında davacının aldatılmasının söz konusu olmadığını savun-
muştur. Mahkemece, dava konusu mahallin 1966 tarihinden beri afete maruz bölge 
olunduğunun yörede bilindiği ve belediyenin davacıya inşaat izni verileceğine dair her-
hangi bir taahhüdü bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Borç-
lar Kanunu’nun 194. maddesi uyarınca satıcı, alıcıya karşı satılan şeyin zikir ve vaadet-
tiği vasıflarını mütekeffil olduğu gibi, zikir ve vaadetmemiş olsa bile maddi veya hukuki 

bir sebeple değerini veya maksut olan menfaati izale veya ehemmiyetli surette tenkis 
eden ayıplardan salim bulunmasını da mütekeffildir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese 
bile onlardan sorumludur. Maksut menfaat deyiminden amaç, satılanın ilişkin bulun-
duğu husus için kullanabilme kabiliyetidir. Çünkü arsa niteliğinde taşınmaz satın alan 
kimsenin amacı, bu yere bina yapmaktır. Mevcut yasal düzenlemelere göre söz konu-
su yere bina yapılmasının yasaklanması hali, arsa için hukuki olarak ayıp sayılmaktadır. 
Somut olayda, davacı tarafından satın alınan taşınmazın bulunduğu yerin afete maruz 
bölge olduğu tartışma konusu değildir. Davalı belediyenin ise, taşınmazı hukuki ayıp-
lı olarak sattığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin gerekçesinde, 1966 tarihinden beri afete 
maruz bölge olunduğunun yörede bilindiği belirtilmekte ise de, daha önceden taşın-
maz satın almamış ve o yörede oturduğu da kesin olarak kanıtlanmamış birisinin mev-
cut imar düzenlemesi durumunu bilmesinin kendisinden beklenmesi, taşınmazı satan 
davalının mevcut imar durumu ve yapılacak binalar için inşaat izni veren yetkili ida-
re olması karşısında, iyiniyet kurallarına aykırı ve açıkça hileli bir hareket sayılır. Ayrıca 
sattığı arsanın satın alan tarafından mutlaka bina yapılması veya benzeri bir şekilde ta-
sarrufta bulunacağının da öngörülmesinin gerekmesi karşısında, ayrıca bir taahhütte 
bulunmasının gerekmediği ve davalının açıkça hukuki ayıplı satış yaptığı gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bu durumda mahkemece, Borçlar Kanunu’nun 194 ve 202. maddele-
ri çerçevesinde, gerekli incelemenin yapılarak, özellikle satış tarihinde davacı tarafın-
dan satın alınan arsaya inşaat yapılmasının, mevcut imar planına göre mümkün olup 
olmadığının, gerekirse imar planının incelenmesi suretiyle yerinde keşif ve bilirkişi in-
celemesi yaptırılmak suretiyle, hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 
aksine düşüncelerle yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına (BOZUL-
MASINA), 10.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SMMM Kenan AKAR 
Basın Yayın Komisyon Üyesi

kenanakar52@hotmail.com

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; kullanılmış ve hurda mahiyetindeki bilgisayar ve par-
çalarının tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile KDV tevkifatı uygulamasına 
ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 
Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 
iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, ver-
gi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin öden-

mesinden sorumlu tutabileceği,

            17/4-g maddesinde ise; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi-
nin KDV den müstesna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan KDV oranları, bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 
yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer 
alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler-
de yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Öte yandan, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygu-

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Tarih: 29.09.2014
Sayı: 39044742-KDV.28-2288
Konu: Kullanılmış bilgisayar ve parçaları ile hurda bilg. ve parçalarının kdv oranı ve hurda bilg. satışlarında tevkifat oranıhk.
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 Derneğin tasfiyesi tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdikten sonra adına salınan ver-
gilerin tahakkuk ettiği halde vadesinde ödenmemesi nedeniyle, kamu alacağının dernek-
ten tahsil olanağının bulunmadığı ileri sürülerek kanuni temsilcisinden tahsili amacıyla 
ödeme emri düzenlenmesinde ve düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan 
davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk.

 Davanın Özeti: Turgutlu (…) Derneği’nin ödenmeyen vergi borçlarının kanuni tem-
silcisi olan davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirleri davaya konu yapılmış-
tır.

 Davayı inceleyen Vergi Mahkemesi; borçlu dernek hakkında icra takibinin tamamlan-
dığı ve yapılan malvarlığı araştırmasında herhangi bir menkul, gayrimenkul, hak ve ala-
cağının bulunmadığı anlaşıldığından, kamu alacağının ilgili dönemlerde kanuni temsilci 
olan davacıdan Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ödeme emriyle istenmesinde 
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

 Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 15.11.2011 günlü 
ve E. 2008/8068, K. 2011/7677 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. mad-
desi uyarınca kanuni temsilci adına takip yapılabilmesi için öncelikle tüzel kişilik adına hu-
kuka uygun olarak yapılmış bir vergileme bulunması ve usulüne uygun olarak yapılan tüm 
takip yollarına karşın tüzel kişilikten amme borcunun tamamının veya bir kısmının tahsil 
edilememiş olması gerektiği, (…) Kaymakamlığı İlçe Dernekler Büro Şefliği’nin (…) ta-
rih ve (…) sayılı yazısında, davacı adına düzenlenen ödeme emri içeriği vergi borçlarının 
asıl borçlusu olan Turgutlu (…) Derneği’nin 30.04.2005 tarihinde yapılan genel kurulun-
da feshine karar verildiği ve tasfiyesinin yapıldığının belirtildiği, dernek adına yapılan ce-
zalı tarhiyata ilişkin takdir komisyonu kararlarının 08.07.2005 tarihli, vergi ceza ihbarna-
melerinin ise 22.07.2005 tarihli olduğu dikkate alındığında borçlu derneğin tasfiyesi ta-
mamlanıp hukuk aleminden kalktıktan sonra adına vergileme yapıldığı sonucunun ortaya 
çıktığı, bu durumda; tüzel kişiliği sona eren derneğe ait olup, söz konusu dernekten tahsil 
olanağının bulunmadığı ileri sürülen vergi borcunun tahsili amacıyla, kanuni temsilci sı-
fatıyla davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde ve bunun iptali istemiyle açılan davayı 
reddeden vergi mahkemesi kararında isabet görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

 Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi, ilk kararında yer alan hukuksal neden-
ler ve gerekçeye ek olarak, dernek adına düzenlenen ihbarnamelerin 27.03.2006 tarihin-
de dernek başkanı olan davacıya tebliği üzerine davacı tarafından, 4811 sayılı Kanun’dan 
yararlanmak amacıyla 24.05.2006 tarihinde başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle ilk ka-
rarında ısrar etmiştir.

Israr kararı davacı tarafından temyiz edilmiş ve vergilendirmenin derneğin tasfiyesinin ta-
mamlanmasından sonra yapıldığı, derneğin usulüne uygun şekilde takibinin tamamlan-
masından sonra kanuni temsilcinin takip edilebileceği, alacağın zamanaşımına uğradığı 
ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Karar: Turgutlu (…) Derneği’nin ödenmeyen vergi borçlarının kanuni temsilcisi olan da-
vacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılan davanın reddi yolun-
daki ısrar kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasında, tüzelkişilerle kü-

çüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükel-
lef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tü-
zelkişiliği olmayan teşekküllerin idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından ye-
rine getirileceği, ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yazılı olanların bu ödevleri yerine getir-
memeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya 
kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenle-
rin varlıklarından alınacağı, son fıkrasında ise tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tas-
fiye edilmiş olmalarının, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara 
ait sorumluluklarını da kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

 Kanuni temsilcilerin ödevini ve bu ödevlerin yerine getirilmemesi halinde sorumlu-
luklarını düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca kanuni tem-
silcinin takip edilebilmesi için öncelikle asıl borçlu tüzel kişilik adına hukuka uygun olarak 
yapılmış bir vergilendirme bulunması, bu vergilendirmenin kesinleşmesi ve tüzel kişiden 
usulüne uygun şekilde aranmasına karşın borcun tamamı veya bir kısmının tahsil edile-
memiş olması gerekmektedir. Bu sorumluluk tüzel kişiliğin tasfiyeye girmesi ya da tasfiye 
edilmesi halinde tasfiyeden önceki dönemlere ait olan vergilendirmeler açısından devam 
etmekle birlikte, tasfiyesi tamamlandıktan sonra yapılacak vergilendirmeleri ise; tasfiye-
si tamamlanarak hukuk aleminden kalkan tüzelkişilik adına vergilendirme yapılamaması 
nedeniyle kapsamamaktadır.

 Dosyada bulunan belgelerden, davacı adına düzenlenen ödeme emri içeriği vergi 
borçlarının asıl borçlusu olan Turgutlu (…) Derneği’nin 30.04.2005 tarihinde yapılan ge-
nel kurulunda feshine karar verildiği ve 13.06.2005 tarihinde düzenlenen tutanak ile fesih 
işlemlerinin tamamlandığı anlaşılmaktadır.

 Ödeme emirlerine konu borçların ait olduğu dönemlere ilişkin katma değer ver-
gisi beyannamelerinin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle takdire sevki üzerine 
08.08.2005 tarihli takdir komisyonu kararlarına dayanılarak dernek adına yapılan ceza-
lı tarhiyatı bildiren 22.07.2005 tarihli vergi ceza ihbarnamelerinin 27.03.2006 tarihinde 
dernek başkanı olan davacıya tebliğ edildiği dikkate alındığında borçlu derneğin tasfiye-
si tamamlanıp hukuk aleminden kalktıktan sonra adına vergileme yapıldığı sonucu orta-
ya çıkmaktadır.

Bu durumda; tüzel kişiliği sona eren dernek adına yapılan vergilendirmeye dayalı kamu 
alacağının dernekten tahsil olanağının bulunmadığı ileri sürülerek kanuni temsilcisi olan 
davacıdan tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde ve düzenlenen ödeme emirle-
rinin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuka uygunluk gö-
rülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin ısrar kararının bo-
zulmasına, oyçokluğu ile karar verildi(*).

(*)         KARŞI OY: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, ısrar kararının dayandığı hu-
kuksal nedenler ve gerekçe karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte 
bulunmadığından, istemin reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Tarih     : 26.09.2012
Esas No       : 2012/168
Karar No   : 2012/322
VUK Md. 10
DERNEĞİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN DERNEĞİN TASFİYESİ SONA ERDİKTEN SONRA SALINAN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

lama Tebliğinin (I/C.2.1.3.) ve alt bölümlerinde (mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.) 
ve alt bölümleri) kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar ile kısmi tevkifat uy-
gulanacak hizmetlere, (I/C.2.1.3.3.3.) bölümünde ise (mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 
(3.3.3.) bölümü) hurda ve atık teslimine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

            Ayrıca, 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin “Hurda ve Atık Teslimi” 
başlıklı (2.2.3.3.) bölümünde de örnekler verilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, kullanılmış bilgisayar ve parçalarının teslimi söz konusu 
Kararname eki listelerde yer almadığından % 18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, bilgisayar ve parçalarının hurda olarak teslimi KDV Kanununun 
17/4-g maddesi gereğince KDV den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili 

olarak aynı Kanunun 18/1 inci maddesine göre istisnadan vazgeçmeniz halinde, hur-
da bilgisayar ve parçalarına söz konusu Kararname eki listelerde yer verilmediğin-
den, teslim bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacak ve bu şekilde he-
saplanan KDV nin 5/10’u, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C.2.1.3.1.) bölümü (mül-
ga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (3.1.2.) bölümü) kapsamındaki alıcılar tarafın-
dan tevkifata tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Kararında Yaşamak

Ev sessiz. Penceremin önündeki çalışma masama 
oturdum, kahvemi aldım yazımı yazıyorum. Masam-
daki frezyalar mis gibi kokuyor. Onlara kahvemin ve 
saçlarımda kalan şampuanımın kokusu eşlik ediyor. 
Bütün çabam bu huzuru mümkün olduğunca çok 
tekrar edebilmek için artık. Güzel sakin bir sabaha 
uyanmak ne büyük mucize aslında... Sıradan bir 
sabahın beklenmedik bir haberle sıra dışı bir güne 
dönüşebileceğini bilmek yeterli bu mucizeye şükret-
mek için.. 

             ***

İşime duyduğum aşırı bağlılık yüzünden bel ve bo-
yun fıtığı olup, bir kez mide kanaması geçirip, onlar-
ca şeker atağını kan ter içinde atlattıktan sonra gide-
rek düşen bağışıklık sistemim; uykusuzluk, gerginlik, 
zamansızlık içinde bütün güzel anları kaçırmaktan 
kaynaklı öfkem yüzünden bir baktım ki ben ben ol-
maktan çıkmışım...

Para kazanırken hastalanıyorum, iyileşmek için 
kazandığımı harcıyorum.
Ne kadar tipik değil mi?

Ne kadar tanıdık hepimiz için...

             ***

Kızımı büyütürken süper insan olmaya çalışıyordum. 
Kim nasıl, neden  böyle bir yük vermişti bana?Her 
şeyin bir tanesi olma takıntısı çok fena bir dert-
tir. Lakin o tarihlerde bunu bir dert değil bir hedef, 
bir gerçek, bir zorunluluk olarak görüyordum. Deli-
ler gibi çalışıyordum. Kimseye de bir şey söylemeleri 
için fırsat vermiyordum. İşimin doğası buydu inancı-
ma göre. “Gerekirse uyumam ama bu işi en iyi şekilde 
yaparım” diyordum. Uyumuyordum ve uyutmuyor-
dum. Giderek tahammülsüzlüğüm büyümeye baş-
ladı. Ben dayanıyorsam herkes dayanmalıydı. Sanki 
yaşamıyorduk da askeri bir düzende yol yürüyorduk. 
Hırçınlığım kibarlığımla birleştiğinden içimde fırtı-
nalar kopuyor, dışarı çıkaramadığım bu enerji stresi-
mi daha da büyütüyordu. Beğenmediğim işleri ken-
dim tekrar yapıyor, daha çok yoruluyor ve işleri kota-
ramayan herkese nefret doluyordum. Gazetede, tele-
vizyonda, sinemada, reklamda her yerde “aynı anda” 
en iyi şekilde işimi yapmalı ve çok iyi anne, çok iyi eş, 
çok iyi evlat, çok iyi vatandaş, çok iyi kadın, çok iyi ar-
kadaş olmalıydım...

            ***

Neredeyse hiçbir yakın arkadaşımın düğününü göre-
medim. Verdiğim yemek, doğum günü, eğlence söz-
lerinin hiçbirini tutamadım. Kimseyi arayamıyordum. 
“Çok iyi arkadaş” olamıyordum artık. Sürekli özür çi-
çekleri yolluyordum çevreme. Buradan biçin artık, 
gerisini düşünün...

Kızımın ilk adımlarını göremedim ben...

Bir sinema filminin çekimleri için Van’daydım çünkü.

İlk bale resitalinde ve beşinci yaşı için hazırladığımız 
doğum günü partisinde de olamadım. Çekimim bit-

medi ve yetişemedim.

İçimde hiç bitmeyen bu vicdan yaralarına onlarca 
örnek verebilirim...
Çalışma masamın arkasında ödüller arka arkaya bi-
rikiyordu bu arada. Yılın köşe yazarı, yılın kitabı, yılın 
programı, yılın annesi, yılın sosyal sorumluluk proje-
si, yılın kadını...

Yılın “süper”i olmuştum ama ne kızıma ne ailem 
ne dostlarım ne de kendime...
Kimseye bir hayrım kalmamıştı...

          ***

Bunları böyle bir çırpıda anlatmak kolay değil.

“Ne olduğunu” anlamam yıllarımı aldı. İnşallah anla-
mışımdır bu arada. Üzerinden zaman geçiyor. Acı-
lar, zorluklar, bedeller, yalnızlıklar geçiyor...
O kadar çok yalnız kaldım ki, o kadar çok bir başıma 
dünyayı dolaştım, kaldırımlar, yollar arşınladım ki... 
Düşünmek için o kadar çok vaktim vardı ki artık... So-
nunda bir gün bir ışık doğdu...

Bu eve taşınırken kızıma dedim ki: “fazla olan her şeyi 
birlikte atacağız”  Daha önce de yazmıştım, fazla olanı 
attım kalanı paylaştım diye...

Ödüllerin içinden benim için çok çok değerli olan altı 
tanesini sakladım. Kalan onlarca “cam, demir, mer-
mer” parçasını kızımla birlikte  “geri dönüşüme” ver-
dik. Yeni evimize taşımadık onları... Ne onları, ne anı-
larını.

           ***

Bu sistem, bu para politikaları, bu düzenin dişleri 
hep daha çok ister insandan. İtekler, sürükler, inan-
dırır.  Bir illüzyonu gerçek zannedip her şeyini ko-
yar insan ortaya. Ömrünü, gençliğini, bütün yete-
neğini, sevgini, özel hayatını, zamanını... Hepsi zen-
ginler daha zengin olsun diyedir ama...
Bence... Bir şirkete ait olamaz hiçbir insan ruhu. Bir 
projenin mekaniği değildir çünkü. “Şirket aidiyet”i  
dedikleri yalan, ruhu yakalayıp bir kafese tıkan bir tu-
zaktan başka bir şey değildir.

      ***

İyi bir insan olmak için uyanmak yeterli değil mi siz-
ce de? İyi ve dürüst bir insan olarak evden çıkıp iyi 
ve dürüst bir insan olarak eve dönmeye çalışmak 
yetmez mi?
Huzurlu bir sabahı huzurlu bir akşama çevirmek için 
yaşamak barış için yaşamaktır. Akıl için, vicdan için 
yaşamaktır. Bu kısa dünya yolculuğunun gerçek an-
lamı için yaşamaktır.

Bıraktım artık; en güzel, en başarılı, en iyi, en şahane, 
en vazgeçilmez  olmak isteyen kim varsa o olsun... 
Öldüğümde hayat bitmeyecek ki, ben gitsem oyun 
durmayacak ki...

Kararında yaşamak dedikleri asıl ustalık işi ;) 

İclal Aydın
Yazar

www.elmaelma.com/

(Kaynak : http://www.elmaelma.com/kararinda-yasamak-401yy.htm)
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Göğe Bakalım

70’lerin ortaları... 

Bıyıklarımızın yeni terlediği devir... 

Henüz kanlanmamış sokaklar; Ankara’da hâlâ 
medeni bir başkent havası var. 

Pergelin bir ucunu Kızılay’ın merkezine 
saplasan, çizeceğin dairenin içine Türkiye’nin 
pek çok yetkin edebiyatçısı, sanatçısı, düşünürü 
sığar. 

Mülkiyelilerde hararetle solun iktidar hesapları 
yapılıyor. 

Attilâ İlhan, Gökdelen’deki Set Kafeterya’da 
yazıyor şiirlerini... 

Ahmet Say, İnkılap Sokak’taki daracık bir odada, 
“Türkiye Yazıları”nı çıkarıyor. Oraya uğrayan 
edebiyatçılar, yandaki Tavukçu’da demleniyor. 
Kimler yok ki aralarında: 

Cemal Süreya, Metin Altıok, Turgut Uyar... 

Tavukçu, Sakarya’da, dışardan baksan 
kıraathane sanacağın bir meyhane... Biz de 
oralarda tanışıyoruz, ilk anason kokusuyla, rakı 
tadıyla... Gözümüz, kulağımız yan masada; 
edebiyatçıların sofrasında... 

Cemal Süreya’nın ceketindeki düğmeler kopuk; 
hoşlandığı kızlara ceketinden bir düğme 
koparıp hediye edermiş meğer... 

Masada Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı”nın 
okunduğunu işitiyoruz belli belirsiz: 

“Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım/ 

Bana dönesin diye bir bir kapattım/ 

Şimdi otobüs gelir, biner gideriz/ 

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü 
güç...” 

Bir ihanet hikâyesiymiş anlatılan; öyle işitiyoruz. 

“İkimiz birden sevinebiliriz; göğe bakalım” diyor 
Şair... 

Delişmen çağımızdayız, yeni sevdalıyız; 
sevinmek istiyoruz; göğe bakıyoruz.

***

Meğer o zamanlar, Fazıl Say da oralardaymış. 

O bizden küçük tabii; babaları şiir okurken 
Zeynep Altıok’la Fazıl, bitişik sandalyelerde 
uyurmuş. 

Piyano dersi çıkışı, şiirden masallar eşliğinde 
sandalyede uyuyan küçük çocuğun dünya 
çapında büyüyüşüne hepimiz tanıklık ettik. O 
çocukla iftihar ettik. 

Tehdit ettiler; yılmadı. 

Dava ettiler, olmadı. 

Eserlerini repertuvardan, adını festivallerden 
çıkardılar; tınmadı. 

Dünya ondaki cevheri gördü. 

“Velhasıl onlar vurdu, Fazıl büyüdü”.

***

Geçenlerde evinde buluştuk. 

Yeni albümünün heyecanındaydı. 

Müzik setinde “Yeni Şarkılar”ı vardı. 

Heyecanla tek tek çaldı. Edip Cansever, Cemal 
Süreya, Nâzım Hikmet, ÖmerHayyam ve tabii 
Turgut Uyar geçti birer birer geniş salondan... 

Fazıl’ın notaları eşliğinde şiirlerini okuyup 
ruhumuzu yıkadılar. 

Albüm bittiğinde, “Hangisini beğendin en çok” 
diye sordu Fazıl... 

15 yaşım sızladı burun direğimde... 

Hayli eski bir durağa gittim; başımı kaldırıp 
göğe baktım. 

“Şu kaçamak ışıklardan, şu şekerkamışlarından/ 

Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban 
otlarından/ 

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar/ 

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut/ 

Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da/ 

Göğe bakalım.”

***

Ankara, eski başkent halinden çok uzak artık... 

Kızılay’da, ne coşkulu iktidar hesapları var, ne 
Türkiye Yazıları... 

Tavukçu’da şiir de kalmadı. 

Ama ne mutlu ki o şiirlerle büyümüş, şimdi 
onları büyüten bir dâhimiz var. 

Fazıl’ın “Yeni Şarkılar”ını dinleyin. 

Göğe çıkalım.

Can Dündar
Yazar
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Karpal Tünel Sendromu Nedir ?
El parmaklarının hareket ve hissinin sağ-
lanmasında önemli bir rolü bulunan ve 
median sinir olarak isimlendirilen yapı-
nın el bileği hizasında sıkışmasına bağ-
lı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Si-
nir sıkışmaları içinde en sık görülen ra-
hatsızlıktır.

Median sinir el bileğinin iç kımında par-
makları hareket ettiren 9 adet tendon ile 
beraber karpal tünel denen dar bir boş-
luk içinden geçer. Görevi başparmak, 
işaret parmağı ve orta parmağın iç yü-
zünün tamamı ile yüzük parmağının iç 
yüzünün dış yarısının hissetmesini sağ-
lamaktır. Ayrıca parmak-ların ince bir ta-
kım hareketleri yapmasını sağlayan kas-
ların çalışmasında da rol alır. Sinirin kar-
pal tünel içinde bir şekilde uzun süre-
li basınca maruz kalması karpal tünel 
sendromuna neden olur.

Karpal Tünel Sendromu Kimler-
de Sık Görülür ?
Karpal tünel sendromu daha çok kadın-
larda ve 40-60 yaş arasında daha sık gö-
rülür. Çoğunlukla belirgin bir sebep bu-
lunamaz. Özellikle el bileğinin sürekli 
bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda 
(daktilo, klavye kullanmak vb.) veya el ve 
el bileğine sürekli yük binen işlerde çalı-
şanlarda daha sık görülür.

Ayrıca şeker hastalığı, romatoid artrit, 
hipotroidi, aşırı şişmanlık, gut gibi diğer 
başka problemlerin etkisiyle de ortaya 
çıkabilir. Gebelik döneminde vücud sı-
vılarının artması karpal tünel içinde ba-
sınç artışına bu da geçici olarak karpal 
tünel sendromu belirtilerinin oluşması-
na yol açabilir..

Karpal Tünel Sendromunun Be-

lirtileri Nedir ?
Başlangıç döneminde ilk bulgular ge-
nellikle elde güçsüzlük, çabuk yorulma 
ve özellikle ilk üç parmakta karıncalan-
ma hissidir. İlerleyen dönemlerde ağrı 
şiddetlenirken parmaklarda uyuşmala-
rın başladığı görülür. Ağrı ve uyuşukluk 
hissi genellikle geceleri hastayı uykudan 
uyandıracak kadar şiddetli olabilir ve be-
lirtiler hasta ellini salladığında ve bileği-
ni hareket ettirdiğinde azalır.

 Çok ilerlemiş vakalarda baş parmak ta-
banı etrafındaki kaslarda erime ve buna 
bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çı-
kar. Parmaklardaki his kaybı nedeni ile 
ağrı ve acı hissi de olmadığından has-
ta fark etmeden parmaklarını yakabilir 
veya kesebilir.

Karpal Tünel Sendromunda Teş-
his Nasıl Konulur ?
Klinik bulgular ve hastanın şikayetleri 
genellikle teşhis için yeterlidir. Ancak ke-
sin teşhis için sinir içindeki elektrik sin-
yallerinin taşınıp taşınmadığını gösteren 
EMG (elektromyografi) tetkiki de mutla-
ka yapılmalıdr.

Karpal Tünel Sendromunun Te-
davisi Nedir ?
Başlangıç döneminde el bileği hareket-
lerinin kısıtlanması ve alınacak antiinf-
lamatuar ilaçlar semptomları hafiflete-
bilir. Steroid enjeksiyonları da sinir et-
rafındaki şişlikleri azaltarak semptom-
ların gerilemesine yardımcı olabilir. Bir-
kaç ay süresince geçmeyen ve konserva-
tif önlemlere rağmen devam eden kar-
pal tünel sendromlarında ameliyat ge-
rekir. Avuç içi - elbileği arasında yapılan 
bir kesi ile karpal tünele ulaşılır ve tüne-
lin çatısını oluşturan transvers karpal li-

gament tamamen kesilerek karpal tü-
nel açılır. İlerlemiş olgularda median si-
nirin kalınlaşmış sinir kılıfına mikroskop 
altında nöroliz (sinir serbestleştirilme-
si) yapmak gerekir. Böylelikle sinir etra-
fındaki basınç ortadan kaldırılmış olur. 
Ameliyat sonrası şikayetlerin geçmesi 
hemen olmaz. Hatta ameliyat sonrası ilk 
ay içinde ameliyata bağlı şişlikler nede-
ni ile sinirdeki sıkışma devam edeceğin-
den şikayetlerde artma bile olabilir. An-
cak ilk aydan sonra şikayetlerde belirgin 
bir azalma hissedilir. İyilşme dönemi si-
nirdeki hasara bağlı olarak 3-6 ay arasın-
da değişebilir. Bazı çok ağır ve geç kalın-
mış olgularda ameliyattan sonra şikayet-
ler azalmakla beraber tam olarak orta-
dan kalkmayabilir. Hastanın sigara içme-
si, yeterince beslenmemesi, ileri yaşta 
olması gibi faktörler cerrahi tedaviden 
alınacak sonucu olumsuz olarak etkiler.
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Karpal Tünel Sendromu 
(El bileğinde sinir sıkışması)
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 Sarımsak

İnanılmaz prebiyotik özellikler göste-
ren sarımsak bağırsaklardaki zararlı 
bakterileri yok eder ve bağışıklık siste-
mini güçlendirir.

Pırasa

Lif ve flavanoid zengini olan pırasa, 
sindirim sistemini destekleyici enzim-
ler açısından da oldukça değerlidir.

Yer elması

Yer elmasının içerisinde doğal bir pre-
biyotik olan inülin maddesi bulunur. 
Kalorisiz bir madde olan inülin, tok 
hissetmenizi sağlar.

Turp

Turp, içerisinde barışdırdığı bir bileşik 
sayesinde bağırsaklardaki yararlı bak-
terilerin gelişimini destekler. Turp hem 
kendinizi tok hissetmenizi sağlar hem 
de sindirimi kolaylaştırır.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz kendinizi tok hissetmeni-
zi sağlarken bağırsakladaki bakteriler 
için de doğalbir ortam oluşturmaya 
yardımcı olur.  Bağırsak duvarını yeni-
eme ve kilo vermede de etkilidir.

Havuç

Havuç hem cildiniz hem de bağırsak-
larınız için çok faydalıdır. Doğal prebi-
yotikler içerir ve oldukça güçlü bir be-
sindir.

Hintsafranı

Özellikle enflamasyona çok iyi geldiği 
bilinen hintsafranı veya zerdeçal, ba-
ğırsakları iyileştirir ve beyin sağlığını 
destekler.

Hazırlayan: SMMM Kenan AKAR
Basın-Yayın Komisyonu Üyesi

G
I

D
A

Bağırsakları 
rahatlatan 
7 süper besin
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R ORDU GAGA (GRAGO) 
GÖLÜ EFSANESİ

 Gaga Gölü, Fatsa ilçesinin 6 km 
güney doğusunda, Yassıtaş, Sefaköy 
ve Meşebükü köyleri sınırları içinde, 
Fatsa-Aybastı karayolunun hemen 
kenarında yer alır. 

 Gaga Gölü, tarihi kesin olarak 
belli olmayan bir heyelan sonrasında 
oluşmuştur. Bolaman Irmağı ile 
batısındaki Yassıtaş mevkii arasında; 
yaklaşlık 6 km2’lik bir alanı etkileyen 
heyelan sonucu, yapıyı oluşturan üst 
Kretase flişleri (Kalker, Kumtaşlı, Marn, 
Kil, Aglomera, Tüşit) 25° civarında 
eğimli olduğu kuzeydoğu yönünden 
kayarak, çok arızalı, girintili-çıkıntılı 
bir yüzey oluşturmuştur. Bu yüzey 

üzerinde pek çok göl oluşmuş, ancak 
bunların büyük kısmı kurumuş ya da 
kurutulmuştur. 

 Göl, Karadeniz Bölgesi’nde 
görülen tipik heyelan seti göllerden 
değildir. Heyelan sonrası oluşan 
enkaz seti gölüdür. Heyelan kütlesinin 
önünde, topuk kısmı ile karşısında 
bulunan yapısal bir yükselti arasında 
kalan çukurluğun sularla dolması 
sonucunda oluşmuştur. Yaklaşlık 
68.000 m2’lik(2) bir alan kaplayan 
gölün derinliği 10-25 m.(2) arasında 
değişmektedir. Gölü besleyen büyük 
bir akarsu yoktur, dip kaynakları, 
yüzeysel akış ve göl alanına düşen 

yağışlarla beslenmektedir. Boşalımı 
ise buharlaşma ve bir tahliye kanalıyla 
gerçekleşmektedir. Gölün orta 
kısmında kamışlarla kaplı küçük bir 
adacık yer almaktadır. 

 Bu ada ve göl ile ilgili yerel halk 
tarafından efsaneler söylenmekte, 
göle “Kiliseli Göl” de denilmektedir.  
Bir diğer efsanede ise gölün altında 
eski bir şehir olduğu söylenmektedir.

 Göl, iki ayrı çanağa sahiptir. 
Bunun başlıca nedeni, yamaçlarda 
oluşan yeni kaymaların, gölün, zaten 
oldukça dar ve sığ olan kısmını 
kapatmasıyla ilgilidir. Bu yeni 
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kaymalar sonucunda gölün batısında 
kalan küçük kısmı tamamen kapalı 
bir karakter kazanmış, sularının 
kalitesi bozulmuş, seviyesi düşmüş 
ve çevresinde bataklıklar oluşmaya 
başlamıştır. Bu nedenle, gölü ikiye 
ayıran eşik daha sonra yöre halkı 
tarafından yarılarak, bağlantı yeniden 
sağlanmıştır. Günümüz koşullarında 
da suların çok azaldığı dönemlerde 
göl, ikiye ayrılabilmekte, ancak bu 
durum fazla uzun sürmeden, yeniden 
birleşmektedirler. 

 Gaga Gölü, doğal güzelliğiyle 
yörenin en önemli sucul 
ekosistemlerinden biridir. Fındık 
bahçelerinin arasında, yeşillikler 
içindeki göl, birçok sucul bitki ve 
hayvan tür çeşitliliğine sahiptir. Gaga 
Gölü’nün çevresinin büyük bir kısmı 
sucul makroşitlerle çevrilidir. Özellikle 
kamış bitkileri geniş bir yoğunluk 
göstermektedir. 

 Gölün kıyıya yakın kısımlarında; 
yaprağı su yüzeyinde yüzen 
bitkilerden sarı nilüfer (Nuphar), emers 
bitkilerden (yarısı su üstünde yarısı su 
altında) kamışlar, sazlar ve submers 
bitkilerden (tamamensu altında 
olan) Potamogeton, Ceratophyllum, 
Myriophyllum gibi çeşitli sucul bitkiler 
bolca bulunmaktadır. Bu bitkilerin 
su ekosisteminde çok önemli rolleri 
vardır. Gölün batısında kalan ve 
daha sığ olan göl, bataklık göl 
görünümünde bir sulak alandır. Küçük 
bir kanalla bağlantılı olan bu sulak 
alan, fındık bahçelerinin ortasında 
1-2 m derinliktedir. Ancak kurak 
sezonlarda yada gölden deşarjın 
fazla olduğu zamanlarda bu alandan 
su çekilerek daha da sığlaşmaktadır. 
Bu durum sulak alan ekosisteminde 
yaşlayan birçok canlı için olumsuz 
bir durumdur. Göl yağışlı sezonlarda 
yükselmekte, gölün hemen kıyısından 
geçen Fatsa-Aybastı karayolu zaman 
zaman su altında kalmaktadır. Bu 
durumu engellemek için, yolun 
geçtiği kıyı vejetasyonu bozularak yol 
seviyesi yükseltilmişltir. Bu da gölün 
doğal özelliğini bozmuştur. 

 Gaga Gölü sulak alanı kamışlar 

yoğun olmak üzere çeşitli sucul 
bitkilerle kaplıdır. Özellikle su 
yosunları birlikte bu bitkiler sudaki 
çözünmüş oksijenin kaynağını 
oluştururlar. Su bitkileri biyolojik 
arıtımda rol oynarken, su kuşları için 
de önemli bir habitat oluşturmaktadır. 
Bu bitkilerden özellikle kamış ve 
sazlar su kirliliğini engellerler. Suya 
karışan özellikle azotlu bileşlikleri 
bünyelerinde depo ederek, suyun 
ötrofikasyonunu önlerler. Bu şekilde 
biyolojik olarak suyun arıtımını 
sağlarlar. Gaga Gölü sulak alanı, 
aynı zamanda birçok su kuşunun 
barındığı, ürediği, konakladığı bir 
alandır. Özellikle göç yolu üzerinde 
bulunması sebebiyle kışın kuğuların 
konakladığı özel bir lokalitedir. Göl, 
bu özellikleriyle kuş gözlemciliği 
için değerlendirilebilir önemli bir 
mekandır. Gölde bol miktarda 
bulunan sazan balığı, soğuk sezonları 
bu sulak alanda geçirmekte, burada 
yumurtlayıp üremektedir. 

 Göl herhangi bir endüstriyel 
nitelikli bölge ile ilişkili olmadığı 
için endüstriyel kirlenmeden söz 
edilemez. Ancak hemen kıyısından 
geçen karayolundan kaynaklanan 
bir kirlenme söz konusudur. Fındık 
bahçesinde kullanılan gübre ve ilaçlar 
yüzey suyuyla göle ulaşmakta, bu da 
tarımsal kirlenmeye sebep olmaktadır. 
Göl çevresindeki fındık bahçelerinde 

gerçekleştirilen hayvancılık 
faaliyetlerinden kaynaklanan fosfor 
kirliliğinde de söz edilebilir. Yine, fındık 
bahçelerinde bilinçsizce kullanılan 
tarımsal ilaçlardan pestisit ve 
herbisitler suya karışarak, içeriğindeki 
toksik maddeler besin zinciri yoluyla 
insana kadar ulaşmaktadır. 

 Göl çevresindeki fındık 
bahçeleri, yağışlı sezonlarda su 
seviyesinin yükselmesiyle zaman 
zaman su baskını altında kalmaktadır.

 Ordu İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü tarafından göl ve 
çevresinde av yapmak yasaklanmıştır.

 Gölün gelecek kuşlaklara 
kalması için sucul ekosisteme 
müdahale edilmemesi göl ve 
çevresinin özellikle insan kaynaklı 
bir kirlenmeye maruz bırakılmaması 
gerekir. 

 Turizm alanı olarak 
değerlendirilebilir bir yer olan Gaga 
Gölü şirin, doğal bir güzelliğe sahiptir. 
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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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MUSA İŞLEYEN

 1 Ocak 1955’te Ordu’nun Merkez Kısacık mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1973-1974 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Aybastı ilçesinde görev yaptıktan sonra devam ettiği Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nü 1978’de bitirdi. 1985 yılına kadar Perşembe Lisesi ve Ordu İmam-Hatip Lisesi’nde 
görev yaptı. 1985- 1986 yıllarında Ordu Valiliği Özel Kalem-Müdürlüğü görevinde bulundu. 
2013 Haziran’ına kadar Seçkin Kadro Dershanesi’nde Edebiyat/Türkçe öğretmenliği yaptı.

Haziran 2013’te emekliye ayrıldı.

 İlk şiiri, üniversite birinci sınıfta okurken haftalık sanat dergisi Pınar’da yayınlandı. 
Ardından Milli Kültür dergisinde, Ordu’da yayınlanan “İlim, Kültür ve Sanatta Ordu” dergisinde 
ve Osmaniye’de yayınlanan Güneysu dergisinde şiirleri ve yazıları yer aldı.

 Ordu’daki yerel basında (Vizyon ve Hayat gazeteleri) fıkra ve makaleler yazdı. Söz 
konusu gazetelerde şiirleri ve “Yöresel Ağızdaki Kelime Varlığımız” konusunda çalışmaları 
yayınlandı. Ordu’da yayınlanan “Kuzey’in  Yıldızı” dergisinde “Ordu’da Kültür ve Sanat” adlı 
köşesinde yazı, söyleşi ve incelemelerine hâlen devam etmektedir.

 İlk şiir kitabı “Darası Alınmış Söz” Kasım 2010’da Serüven Yayınları tarafından 
şiirseverlerle buluşturuldu.

 İkinci şiir dosyası “Ahde Vefa” Altınpost Yayınevinden Aralık 2013’te yayınlandı.

 Elinizdeki bu üçüncü şiir kitabı “Gün Doğmak Üzere”yi siz değerli sanatseverlerin 
beğenisine sunuyoruz.

ŞAiR 
Musa İŞLEYEN

GÜN DOĞMAK ÜZERE

Gecenin en karanlık anı dostlar 
Güneş doğmadan öncesine rastlar

Yıllardır bulanıktır sularımız 
Başkasının elindedir yularımız 

Derler ya: Su bulanmadan durulmaz
Durulmazsa bu ülkede durulmaz!

Hayaller de iyimser kurulacak 
Bulandırılan sular durulacak

Güneş doğacak sabah olacaktır
Gönüllere hep huzur dolacaktır

Aydınlık zulmeti boğmak üzeredir 
Ve belli ki güneş doğmak üzeredir 

Hazırlayan: SMMM Rüstem GÜRLER
Sair- Yazar

bi
r

bi
r ŞİİR
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Mithat Baş
Pir	Sultan	Abdal

KİTAP

MİTHAT BAŞ 

KİMDİR?

Mithat BAŞ, 1948 yılında Ordu-Mesudiye İlçesi Beyağaç 
Köyü’nde doğdu. 1960 yılında aynı köyde ilkokulu, 
1966 yılında Samsun Akpınar İlköğretmen Okulu’nu 
bitirdi. Daha sonra da AÖF Eğitim Önlisans’ı 
tamamladı. 

1966 yılında öğretmen olarak göreve başladı. Yurdun 
çeşitli yerlerinde 28 yıl devlet hizmetinde, 14 yıl da özel 
dershane ve okullarda olmak üzere 42 yıl öğretmenlik 
ve idarecilik yaptı. Bu görevleri sırasında çok sayıda 
sözlü kültür derlemeleri ve araştırmalarda bulundu.

Halen Ordu merkezde oturan Mithat Baş, evli ve üç 
çocuk babasıdır.

 

Eserleri: 

*MESUDİYE, Tarihi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı, 
Özlem Kardeşler Matbaası, İstanbul 1982 

*ORDU YÖRESİNDE OĞUZ BOYLARI, (Dr. Ahmet Gürsoy 
ile birlikte, araştırma) Pelin ofset, Ankara 2008 

*UMUTLAR TÜKENİNCE, Serüven Kitap, Ankara 2010.  3. 
Baskısı Altınpost Yayınları, Ankara 2012

*ORDU YÖRESİ TARİHİ, Ordu Belediyesi Yayınları, Ordu 
2012

*DÜŞÜNCE DEMETİ, Altınpost Yayınları Ankara 2012

*EBULHAYR KETHÜDA, Gülyalı İlçesi Tarihi, (Şinasi Tepe 
ile birlikte araştırma) Gülyalı Belediyesi Yayınları, Ordu 
2013

*İlkçağ’dan Günümüze ORDU TARİHİ, Yason Yayınları, 
Ankara 2015

*PİR SULTAN ABDAL, Yason Yayınları, Ankara 2015.

PİR SULTAN ABDAL

Pir Sultan Abdal’ı anlamak için onun yetiştiği iklimi iyi 
tanımak gerekir. Bu nedenle Anadolu’nun Türkleşme ve 
İslamlaşma sürecinin yoğun yaşandığı 11. ve 16. 
Yüzyıllar arasındaki tarihi olayları hatırlamakta yarar 
vardır. Bu süreçte “Anadolu Abdalları” Anadolu’nun 
kültürel değişimine öncülük etmiş sosyal gruplardan 
birisidir. Bu grup içinde de Pir Sultan Abdal önemli bir 
yere sahiptir.  

Pir Sultan Abdal;  Anadolu’da bir Alevi Türkmen köylü, 
büyük bir saz üstadı ve şair, Hacı Bektaş-ı Veli tekkesinde 
yetişmiş bir şeyh ve Osmanlı düzenine karşı çıkan bir 
isyan önderidir.

Türk Halk Edebiyatı’nın en önemli figürlerinden birisi 
olan Pir Sultan Abdal, şiirlerinde kullandığı akıcı Türkçesi 
ve işlediği konularla çok geniş kitlelerin gönlünde taht 
kurmuş ender kişiliklerden birisidir. 

Akıcı ve duru Türkçe ile yazdığı şiirleri, yüzyıllar sonra 
bile her kuşaktan insanlar tarafından 
anlaşılabilmektedir. Pir Sultan Abdal, şiirlerinde doğa ve 
insan sevgisini ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle de 
sadece Alevi- Bektaşi-ler arasında değil, çok geniş halk 
kitleleri tarafından da sevilmiş ve benimsenmiştir.

Pir Sultan Abdal, halk şiirimizin doruklarından olan ve 
Anadolu Türkçesinin kurucusu sayılan Yunus Emre’nin 
izinden gitmiş, Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi şairlerle 
birlikte Türkçe’nin ölümsüzlüğünü sağlayan ozanların 
öncüleri arasına girmiştir. 

bi
r

bi
r YAZAR
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yaşama dair

YAŞAMA DAİR

Bir şeyi yapma isteğini, yabancı dilden kazanılmış 
ama dilimize yerleşmiş olan “motivasyon” kelimesi 
ile tanımlarız.

Yapılacak birçok şey var hayatımızda. Bazısı iş, 
bazısı eylem, bazısı da söylenecek söz niteliğinde. Ne 
olursa olsun yapılacak şeyi yapmak için motivasyon 
gerekmektedir.

Bu motivasyonu elde etmek ise ya insanın kendi 
kendine kazandığı ya da başka insanlar veya başka 
olaylardan aldığı güçle olabilmektedir.

Yapılması gereken bir şeyi yapma isteğini insanın 
kendi kendine üretmesi bence en değerli duygusal 
beceriler arasındadır.

Hepimizin yapabileceklerimizin limiti 
yeteneklerimizle sınırlı olabilir ama yaptıklarımızın 
limitini motivasyon seviyelerimiz belirler.

Pozitif düşünebildiğimiz sürece ve olaylara iyimser 
yaklaşabildikçe motivasyona kaynak teşkil etmiş 
oluruz. Kişisel veya kurumsal başarıda motivasyon 
ciddi şekilde belirleyici rol oynamaktadır.

Bu duyguyu Atatürk’ün askerine, milletine verdiği 
motivasyonda da görebiliyoruz, bir spor takımında 
da. Bir annenin çocuğunu yüreklendirmesinde de, 
bir hastanın iyileşmesinde de.

Motivasyon gerçek bir başarı ve mutluluk anahtarı 
gibi. O kadar küçük şeylerden de elde edilebiliyorki 
çoğu zaman. Bir çiçek, bir çikolata, keyifli bir yemek, 
bir kitap, bir film elle tutulabilenlerinden sadece 
bir kaçı. Elle tutulmayanları ise güzel bir konuşma, 
yüreklendirme, bir gülümseme, bir dokunuş veya 
sadece birinin hayatında olduğunu bilmek ve 
varlığını hissetmek.

Bazı zamanlar bir derin nefes bile motive 
edebilirken, bazen önümüze herşey serilse bile 
zorlandığımız günler olur. İniş çıkışlar, sorunlar, 
kaygılar, kararsız kalmalar, belirsizlikler bizi 
aşağıya çeker. Ama ne olursa olsun buna izin 
vermememiz gerekiyor. Çünkü bizim kendimizi 

yukarı çekemememiz sadece bizi etkilemiyor. Bu 
sanki bir kağıdın ucundan küçücük bir bölümünün 
yanması gibi. Bir bakıyorsunuz bir anda yayılmış, 
kağıdın tümü yanmış ve yanmakla da kalmamış 
kül oluvermiş. Sadece kendimize değil içinde 
yaşadığımız topluluklara karşı da sorumluyuz. 
Bizim motive olmamamız ailemizi, iş çevremizi, 
arkadaşlarımızı, komşularımızı, hatta içinde 
yaşadığımız şehri ve ulusu bile etkiliyebiliyor. 
Negatif enerji hepimizin bildiği gibi inanılmaz bir 
şekilde hızla yayılıyor.

Kendimizi ve çevremizdekileri yüksek tutmak, iyi 
hissettirmek, bir şeyi yapma isteğini sağlamak 
için herşeyden önce hayata olumlu bakma 
konusunda gayret göstermeliyiz. Sonra da enerji 
ve neşe katmalıyız her anımıza. “Işık Habercileri” 
diye bir kitap okumuştum. Bu kitap her insanın 
yardımcı melekleri olduğunu ve bizim hayatımızı 
kolaylaştırmak için çalıştıklarını anlatıyordu. 
Bizim yapacağımızın ise sadece onlardan istekte 
bulunmak ve isteklerimize de gerçekten inanmak 
olduğunu söylüyordu. Bu meleklerin bile neşeli, 
eğlenceli insanları sevdiklerini, kasvetli, vesveseli, 
hep olumsuz bakan insanları sıkıcı bulduklarını 
yazıyordu. Görüyor musunuz düşük ve isteksiz 
hissettiğimizde sadece insanlar değil meleklerimiz 
bile mutsuz oluyor, sılıkıyor.

Öyleyse duygularımızı, moralimizi, neşemizi ne 
olursa olsun yüksek tutalım. Işığa ulaşmak böylece 
çok daha kolay olacaktır. Unutmayalım ki her kişi 
kendi ışığını kendi yaratır.

Mümin Sekman’ın derlemesiyle bir araya gelmiş 
“Dünyanın en motive edici sözleri” kitapçığından 
birkaç alıntı yaptım. Bakın aslında motive olmak ne 
kadar da kolaymış.

Motivasyon insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri, 
kendileri öyle istiyorlarmış gibi yaptırma sanatıdır. 
Dwight Eisenhower

Hazırlayan
Lale Felek Gözükan

Oda Personeli

2006 yılında Berna Naip Sağlamoğlu’nun Dünya Gazetesindeki Makalesi.

Berna Sağlam Naipoğlu

Motivasyon 
artıran sözler
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Aerodinamik yasalarına göre tombul ve tüylü arının 
uçamaması gerekiyordu. Herhalde bunu ona kimse 
söylemedi ki uçuyor! Bir anne.

Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, 
başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı,başarısız 
olma korkusnu yenebilmektir. P.Sweeney

Onların peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün 
rüyalar gerçek olabilir. Walt Disney

Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye 
devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Pepper

Bazıları her şeyi olduğu gibi görür, “Niçin” diye 
sorar. Ben hiç var olmamış şeyleri düşünürüm 
“neden olmasın” diye sorarım. Bernard Shaw

Başarısızlık, yeniden ve daha zekice başlayabilme 
fırsatından başka birşey değildir. Henry Ford

Ne düşünürsek oyuz. Biz her neysek, 
düşüncelerimizden doğar, düşüncelerimizle biz 
dünyamızı yaparız. Buda

En korkulu anlarda bile ümidini kırma, unutmaki en 
lezzetli ilik, en sert kemikten çıkar. Sadi-i Şirazi

Hiç kimse sizin izniniz olmadan size kendinizi 
değersiz hissettiremez. Eleanor Roosevelt

Zorluklar, zamanında yapmamız gerekipte 
yapmadığımız kolay şeylerin birikiminden oluşur. 
Henry Ford

Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız yıldızlara 
çıkmaya niyet edin, başarırsınız. Konfüçyüs

Büyük insanlar bilirler ki, gönül gücü fiziksel güçten 
daha zorludur ve düşüncedir dünyayı döndüren. R. 
Waldo Emerson
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sizden gelenler

SMMM LÜTFÜ AYDIN

Belice Timsah Adası Yalıkay Sahili

Gaga Gölü Gaga Gölü 

Bolaman Kuş Yerleşkesi

Fatsa Ilıca 
ŞelelesiDeğirmen Bendi

Bolaman Ada
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Hoynat Adası / Çaka

Yalıköy Limaniçi

Semaver

Gün Batımı

Değirmen Bendi

Fındık Bahçe Çiçekleri

Fatsa Yalıköy Deliklitaş
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M İ Z A H
Hazırlayan: SMMM Lütfi AYDIN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Bşk.Yrd.

NASRETTİN HOCAYA SORMUŞLAR
Kimsin?”
“Hiç” demiş Hoca, “Hiç kimseyim.”
Dudak büküp önemsemediklerini görünce, 
sormuş Hoca:
...“Sen kimsin?”
“Mutasarrıf”  demiş adam kabara kabara.
“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasrettin 
Hoca.
“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam.
“Daha sonra?” diye üstelemiş Hoca.
“Vezir” demiş adam.
“Daha daha sonra ne olacaksın?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki, ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam boynunu 
büküp son makamını söylemiş:
“Hiç.”
“Daha niye kabarıyorsun be adam. Ben şimdiden 
senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım: 
“Hiçlik makamında!”

EVLİLİK
Melih Cevdet’e sormuşlar ‘Evlilik nedir’ 
diye. Eskiden demiş, kız tarafının ve oğlan 
tarafının ailesi bir araya gelir, yeni çiftin 
kuracağı yuva için beraber hazırlık yapılır, 
beraberce yeni ev düzülürdü. Tabi o zamanlar 
evler genelde bahçe içinde müstakil evlerdi. 
O yüzden buna ‘Evlenmek’ denirdi. Şimdi 
ise yeni evliler apartman dairelerinde yani 
katlarda oturuyorlar, bu yüzden artık evlilik 
‘Katlanmaktır’ demiş.’

İNAT

Üç laz kimin daha inatçı olduğunu tartışıyormuş.. 

1.laz demiş ki ben daha inatçıyım dün gece geç saatte 
eve gittim zili çaldım karım kim o dedi inat değil mi 
sabaha kadar kim olduğumu söylemedim.. 

2 laz demiş ki oda birşey mi ben geçen gün dişçiye 
gittim dişçi sordu hangi dişin ağrıyor diye inat değil mi 
hepsini çekti ...…yine söylemedim.. 

3. Ooo siz kendinizi inatçımı sanıyorsunuz ben 
evlendiğimiz gün karıma bir kızdım ogün bugündür ona 
elimi bile sürmedim der bu lafın üzerine diğer ikisi 
hemen atlar yaa olurmu öyle şey senin iki çocuğun var 

3.laz cevap verir inat değil mi çocuklar kimden diye 
sormadım bile

~BİR KARADENİZLİ DÜNYAYA BEDEL~
Rus fizikçiler yerin 100 metre altında bakır 
tel bulduklarını, bunun atalarının bundan 1000 
yıl öncesinde telefon şebekelerinin olduğunu 
kanıtladığını duyurmuşlar.
Bu olaydan bir hafta sonra Amerikan 
gazetelerin de ilginç bir manşet: Amerikan 
bilim adamları yerin 200 metre altında 
2000 yıl öncesine ait fiber optik kablolar 
bulduklarını, bunun, Amerikan toplumunun 
Ruslardan 1000 yıl öncesinde gelişmiş dijital 
haberleşme sistemleri olduğunu söylemişler...
Bir hafta geçmeden Trabzon, Araklı’ da yerel 
Taka gazetesinde yeni bir manşet: Trabzonlu 
bilim adamlarının yerin 500 metre altına kadar 
kazdıklarını ve hiçbir şey bulamadıklarını, 
bunun sebebinin ise
Atalarının 5000 yıl öncesinde 
kablosuz(wireless) iletişim sistemlerini 
kullandığının ispatı olduğunu belirtmişlerdi.

ALKOL KONTROLÜ

Trafik memurları bir gün, trafik kontrolü 
yapıyorlarmış. karşıdan gelen temel ile fadime’yi gören 
komiser hemen arabayı durdurmuş. ikisini de emniyet 
kemeri takılmış görünce,

- ya beyefendi bu gün yaptığımız kontrolde tek 
emniyet kemerini takan çift sizsiniz, bu yüzden size 
500 lira ödül veriyoruz der. “ama merak ettik bu 
parayla ne yapacaksınız. temel sevinçle

- “ne yapacağım hemen gidip kendime bir ehliyet 
alacağum der. komiser şaşkın şaşkın

- “ne ehliyetiniz yok mu der, fadime olayı toparlamak 
için, kusura bakmayın memur bey temel içince ne 
dediğini bilmez” der. komiser daha da şaşkınlıkla

- “ne bir de içkili misiniz diye haykırır. arkadan yaşlı 
adam öne atılır ve

- “ben demiş idum çalıntı arabayla yola çıkmayalum  
başumuza bi iş gelir diye. komiser neye uğradığını 
şaşırmışken, bagajdan atlayan idruste koşa koşa 
gelerek

- “ne oldi geçtuk mi sınırı “der.


