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MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
1

oda başkanı

22. Olağan Genelkurul Üzerine

 Odamızın 22. Olağan Genel Kurulu-
nu 14-15 Mayıs tarihleri arasında üyelerimi-
zin %90 oranında katılımı ile gerçekleştirdik. 
Demokrasilerin en önemli fonksiyonu sandık 
sonuçlarıdır. Seçimlerde başarı veya başarı-
sızlıkla çıkan her kesimin bu sonuçları objek-
tif olarak değerlendirmesi ve bir yol haritası 
oluşturması veya bir başka anlatımla her ke-
simin kendi gerçeği ile yüzleşmesi demok-
rasilerin gelişimi için çok önemlidir. Bu an-
lamda seçimlere katılan, ilgi gösteren bütün 
meslektaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum

 Üyelerimizin %75’nin desteği ile ‘‘Baha-
dır Baş’’ grubu olarak seçimlerimizi tamam-
ladık. Üyelerimizin artan desteğini biliyorduk, 
seçimlerde tekrar gördük ve yaşadık. Bu an-
lamda üyelerimize bize güvendikleri, bu zor 
görevi, bu onurlu bayrağı bize teslim ettikleri 
için teşekkür ediyorum. 

 Bir başka teşekkürü ise birlikte çalıştı-
ğım, gece gündüz birlikte olduğumuz, ilçe 
illçe meslektaş ziyaretlerinde beraber oldu-
ğumuz değerli yol arkadaşlarımadır. Yol arka-
daşlığı çok önemlidir. İnsan yolda hem ken-
dini hem arkadaşını tanır. Yol arkadaşlarıma tekrar teşekkür 
ediyorum. 

 Hep söylediğim gibi, meslek odaları seçimleri bir hiz-
met yarışıdır. Seçim bittiğinde hep beraber kol kola hizmet 
etmeye başlarız. Başladık. Dün ile uğraşmak yerine yarının 
öncelikleri ve yarının yapılacaklar hep gündemimizde ve 
ajandamızda olacaktır.

 1990’dan bu güne Ordu SMMM odası bayrağını 8 yıl Or-
han Ümit Felek, 16 yıl Ertuğrul Yüksel taşıdı. Her iki Başka-
nı Ordu SMMM Odası üyeleri  ‘‘Onursal Başkanı’’ olarak seçti. 
1990’da 1 TL’si olmayan odanın bugün varlığı 1.2 milyon TL’ye 
ulaştı. Bundan en büyük pay hiç kuşkusuz Orhan Ümit Felek, 
Ertuğrul Yüksel ve odaya kurullarda, komisyonlarda ve temsil 
noktası üst birlik delegesi olarak hizmet eden bütün meslek-
taşlarımızındır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aramız-
dan ayrılanları rahmet ile anıyorum. 

 Önümüzdeki dönemde eğitimlerimiz artarak sürecek-
tir. İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kar Dağıtımı, Vergi İncele-
meleri ve hile denetimi gibi konu başlıkları önceliklerimiz ola-
caktır. 

 Oda olarak üyelerimiz için Karadenizli meslektaşları-
mız için ‘‘KARADENİZ’’ de bir sempozyum hazırlamak istiyo-
ruz. Bu sempozyum gündemi, “yapılacağı yıla ait güncel ko-
nular” olmasını düşünüyoruz. Karadeniz’in güzel illerinde bu 
çalışmaları yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve 
de mesleki bilgilerimizin güncellemesini istiyoruz. Bu konu-
da komşu odalarımız ile birlikte ortak adımlar atacağız Haya-
ta geçmesi için ivedi olarak çalışmalar yapacağız. 

 ‘‘Staja Giriş Sınavları ve  Staj bitiminde yapılan SMMM 
Yeterlilik ’’ sınavları konusunda, sınavdan önceki haftalarda 
hızlandırılmış ücretsiz, konuların hızlı tekrarını kapsayan eği-
tim kursları planlıyoruz.

 Sosyal Etkinliklerimizi arttırarak sürdürece-
ğiz. Muhasebe Müzesi konusunda çalışmala-
rımıza hız vereceğiz.

 Oda internet sitemizi daha işlevsel ve 
daha etkin bir hale taşıyacağız. Sitemizi İOS 
ve Android mobil uygulamalara taşıyacağız. 
Üyemiz Oda seminerimize gelemesede, cep 
telefonundan, bilgisayarından bu seminerle-
ri izleme imkanı sağlayacağız.

 Ordu İşkur ile bürolarımızda çalışan üyele-
rimiz için “Mesleki Bilgilerin Güncellenmesi” 
için ortak adımlar atacağız. Muhasebe mes-
leğindeki ara eleman konusunda İŞKUR ile 
ortak çalışmalar planlıyoruz.

 İlimizin bütün STK’ları ile başta Ordu Ti-
caret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, 
Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ordu Ba-
rosu ile birlikte projeler üretip hem mesleği-
mize hemde ilimize katkı sunmaya çalışaca-
ğız.  Özetle geçmişin sağlam temelleri üzeri-
ne geleceği inşa edeceğiz. Bunları hep birlik 
ve beraberlik içerisinde yapacağız.

Meslek Üzerine 

 Değerli Meslektaşlarım; Mesleki sorunla-
rımız hepimizin malumudur. Bunların çözülmesi için gerek 
TÜRMOB ve gerekse ODALAR üzerine düşeni yeterince yap-
maktadır. Bu sorunların çözümü için fikir üretmeye, çok fazla 
üzerinde çalışmaya veya âlim olmaya gerek yoktur. Yasal dü-
zenlemelere ve bürokratik düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu 
düzenlemeler olmadan sorunlarımız çözülemez. 

 Mesleki sorunlarımızın çözümü için adım atmayan ira-
de, 3568 sayılı meslek yasanın seçim maddesi ve seçim şekli-
ni değiştirme konusunda en hızlı şekilde karar alıp adım ata-
biliyor. Demek ki istenildiği zaman hızlı bir şekilde meslek ile 
ilgili istenilen konular yasalaşabiliyor. Bütün bu süreç görül-
düğü ve bilindiği halde TÜRMOB ve ODALARI sorunların çö-
zülmemesi noktasında eleştirmek çokta doğru ve objektif bir 
yaklaşım değildir.

 Elbette tenkit olacaktır. Eleştiri olacaktır. Ancak; Eleştir-
me ve Tenkit etme hakkı kimseyi TÜRMOB ve Odalar zarar 
görsün anlayışına itmemelidir. Çatı çökerse, mesleki birlik çö-
kerse bizler altında kalırız. Kimi zaman sadece konuşmak için 
kürsüleri, mikrofonları yoruyoruz. Üretim yok. Çözüm yok. 
Objektiflik yok. Söz söylemek ve laf yetiştirmek ise çok. Atala-
rımız, ‘söz olur kalbe değer, söz olur kalbi deler’ demişler. Kal-
be değer üretimler ve eleştiriler yapmalıyız.

 Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Ramazan ayını du-
alarla, ibadet ile tamamladık. Oruç tutmak ibadeti sadece aç 
kalmak, mideyi aç bırakmak ibadeti değildir. Bence Oruç tut-
mak ibadeti bir ay boyunca MUHASEBE YAPMA ibadetidir. Yı-
lın on bir ayının hesabını yapma ibadetidir. O yüzden on bir 
ayın sultanı denir Ramazan ayı için.

 Bütün Meslektaşlarımızın; Mübarek Ramazan Bayram-
larını kutluyorum. 

 Yeni bir sayıda buluşmak dileği ile meslektaşlarımıza 
güneşli güzel günler diliyorum…

Geçmişin Sağlam Temelleri Üzerine
Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz

SMMM Bahadır BAŞ
Ordu SMMM Oda Başkanı

 bahadirbas@hotmail.com
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Gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın iade edilemez. Yazıların ve 
yorumların sorumluluğu yazarına aittir. 
Bültendeki yazılar kaynak gösterilerek alıntı 
yapılabilir.
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28 Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 22.Olağan 
Genel Kurulunda Bahadır Baş Grubu Kazandı

30 Ordu Mali Müşavirler Odası, 22. Olağan (Seçimli) Genel 
Kurul Sonrası İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

32 Ordu Mali Müşavirler Odası’nda Devir Teslim Yapıldı
34 Samsun Mali Müşavirler Odası 22. Olağan Seçimli  Genel 

Kurulu Toplantısına Katıldı
35 Giresun SMMM Odasının 22. Olağan Seçimli Genel 

Kuruluna Katıldı
36 11. Muhasebe Forumu, 7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi 

ve 7. Türkiye Etik Kongresinde, Ordu Mali Müşavirler 
Odasıda Temsil Edildi

37 Meslek Mensupları Özlem Yıldırım Ve Havva Memiş’in 
Resimlerininde Bulunduğu Resim Sergisi Ziyaret Edildi

38 Ordu SMMM Odası’nda TÜRMOB Tarafından Mali 
Müşavirlere Muhasebe Meslek Etik Eğitimi Verildi

40 Ordu Mali Müşavirler Odasında “Mükellef Hakları ve 
Yükümlülükleri” Konulu Seminer Düzenledi

42 Ordu Mali Müşavirler Odası; Ahilik Kültür Haftası 
Kutlamalarına Katıldı

43 Ordu Mali Müşavirler Odası Özel Sporcuları Yalnız 
Bırakmadı

44 Ordu SMMM Odası İle Denizbank A.Ş. Ordu Şubesi 
Arasında Yapılan Görüşmeler Neticesinde Faizsiz Kredi 
İmkanı

44 Ordu SMMM Odası İle  Denizbank A.Ş. Ordu Şubesi 
Arasında Yapılan Görüşmeler Neticesinde Stajyer Mali 
Müşavirlere Özel İhtayaç Kredisi İmkanı

45 Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker Odamızı Ziyaret Etti
46 Tebrik Ziyaretleri
46 Ordu SGK İl Müdürlüğü Ziyareti
46 TEB Ordu Şube Müdürü İzzet Gülaçtı Ziyareti
46 CHP Altınordu İlçe Başkanı Ziyareti
47 Eski Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Günay 

Ziyareti
47 Renault Ordu Plaza Müdürü Hüseyin Karataş ve Odamız 

üyesi SMMM İbrahim Karaalioğlu’nun ziyareti
47 Ordu Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak 

Ziyareti
48 Ordu Birlik Kooperatifi Başkanı Kenan Güler Ziyareti
48 Ordu Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Atilla Tatar ve 

Yürütme Kurulu Üyeleri Ordu Mali Müşavirler Odası Oda 
Başkanı Bahadır Baş’ı Makamında Ziyaret Etti

49 Meslek Mensubu Ziyaretleri
50 Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Ordu Mali Müşavirler 

Odasını Ziyaret Etti
50 Ordu Barosu Ziyareti
50 Ordu ASKF Başkanı Mustafa Kılıç Ziyareti
50 Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Çetin Oranlı 

Ziyareti
51 Ordu Fenerbahçeliler Derneği Ziyareti
51 Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman Ziyareti
52 CHP Genel Başkan Yrd. Ordu Milletvekili Seyit Torun, Oda 

Başkanı Bahadır Baş’ı Ziyaret Etti
52 Ordu Lokantacılar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Ziyareti
53 Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak  Ziyareti
53 Meslek Mensubu Avni Baytar Ziyaret Edildi
53 Ankara Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve Oda 

Sekreteri Naci Alkan’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunuldu
54 Ordu SMMM Odası Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu’nu Ziyaret 

Etti

55 Ordu SMMM Odası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Enver Yılmaz’ı Ziyaret Etti

56 Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş Ziyaret Edildi
57 Yeni Seçilen Samsun Mali Müşavirler Odası Yönetim 

Kuruluna Nezaket Ziyaretinde Bulundu
57 Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı 

Ziyaret Edildi
58 Doç. Dr.  Volkan Demir / Galatasaray Üniversitesi / Muhasebe – 

Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / İşletme Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü

 Türk Ticaret Kanunu Değişiyor!
60 Prof. Dr. Oktay Güvemli / Marmara Üni.  E. Öğr. Üyesi

 Türk Muhasebe  Düşüncesinde Batılılaşma Süreci (1839 – 
2011)

63 SMMM Sedat ÖZEL / OSMMM ODASI Etik Kurul Başk.

 7. Etik Kongresinin Ardından…
64 Soner ALTAŞ / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

 Limited Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır ve Basitleştirilir
66 Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY / Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu  / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı. 
 Büyükşehirlerde Apartmanlar ve Site Yönetimleri
70 Doç. Dr. Suphi ASLANOĞLU / Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme 

Bölümü / Muhasebe-Finansman ABD Öğr. Üyesi

 Ali Rıza ÖZALP / Ekonomist

 Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketlerinde Alternatif Bir  
Çözüm Müesessesi; İflasın Ertelenmesi

72 SMMM Dursun Ali YAZ / Yazar / Gelir Tablosu Makyajı
74 SMMM Sezai KANTAR
75 Vedat İLKİ / Sosyal Güvenlik Müşaviri/Adli Bilirkişi

 Geçici İş İlişkisi Esasları Yürürlükte
78 Muammer BERBEROĞLU /Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 Gayrimenkul Alım Satımı Yaparken Cezalı Duruma 
Düşmeyin

79  Basında Odamız
80 TESMER Yönetim Kurulu görev dağılımı
81 Tesmer Yönetim Kurulu Smmm Stajını Tamamlayan 

Adaylar İle Yeterlilik Sınavı Öncesi Rehberlik Çalışması 
Gerçekleştirdi

82 Dikkat!
84 Hukuk / SMMM Kenan AKAR / Basın Yayın Komisyon Üyesi

 Danıştay /Arsa Karşılığı Edinilen Bağımsız Bölümlerin 
Satışından Elde Edilen Kazancın Ticari Kazanç Olmadığı

 Yargıtay / Mali Müşavir Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılır
86 Ulusal Basın / Asu MARO  / ‘Başarıya’ giden yol
 İsa KARATAŞ / Yazar / SGK, işyerlerini nasıl ‘kod’luyor?
88 Teknoloji / Ahmet TEKİN
 Daha Güvenli Bir Pc İçin 20 Öneri
90 Sağlık / Minimal İnvazif Kalp Cerrahisi Sağlıklı Bir Yaşama 

Açılan Minik Pencere
92 Kültür / Naim GÜNEY / Ordu’nun Eski  Lokantalarını 

Unutamayız… 
94 Kültür / Muzaffer GÜNAY / Hocaoğlu Mahalesinden Bir İftar 

Programı
96 Kültür / Vedat MİLOR / Yaz için ucuz ve güzel bir alternatif
98 Bir Şair Bir Şiir / Tevfik Karabulut
99 Bir Kitap Bir Yazar / Kapitalizmle  Yüzleşmek / Philip Kotler
100 Yaşama Dair / Lale Felek Gözükan / Oda Personeli

102 Sizin Seçtikleriniz 
104 Mizah / SMMM Lütfi AYDIN
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Bşk.Yrd.
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 Odalarımızın Genel Kurulları 2016/Mayıs ayı içinde yapılarak sona 
erdi. 5786 Sayılı yasa ile getirilen 2 dönem kuralı, yani 2 dönem üst üste 
oda başkanlığı yapanlar 3.dönem aday olamazlar kuralı nedeniyle, ( se-
çimle iş başına geleni,  kanunla yasak getirilmesi) 50 ye yakın oda baş-
kanları seçimlere katılamadılar. Meslek yasası kanunlaşıp, yürürlüğe gir-
mesinden bu tarafa çeyrek asır dan fazla bir zaman geçmesine rağmen, 
mali müşavirlik mesleğinin sorunlarının bir çoğu hala yerinde duruyor.  
Meslek adına tek taraflı olarak elde ettiğimiz bazı kazanımları da,  oda 
nisbi temsil seçimleri hırsı ile kaybetmek üzereyiz. Nisbi temsil sistemi 
o kadar kin ve nefret yaratmış ki adeta hırs aklın önüne geçmiş, kendi-
lerini veya mensup oldukları gruplarını öne çıkarmak için mahkemelere 
dava açar olmuşlar. Bir kısmı odaların nisbi aidatları için dava açıyor, ba-
zıları da haksız rekabet yazılım Programlarına davalar açıyorlar. Görüldü-
ğü gibi seçimler bitti, meslektaş olarak hepimiz gerçeklerle karşı karşıya 
kaldık. Aslında Odalar mesleğin gelişimi için üzerine düşenlerin fazlasını 
yapıyorlar ama mesleğin sorunlarını çözmek için yeterli olmuyor, odala-
rın bu çabalarının yanında çıkarılacak kanunlarla desteklenmesi gereki-
yor. Odaların çalışmaları, faaliyetleri kuşun bir kanadı, o iyi gidiyor, ama 
kuşu havada tutacak uçuracak olan kuşun diğer kanadını teşkil eden Çı-
karılacak kanunlar çıkarılıp yürürlüğe konulmadığı için kuşun diğer ka-
nadı bağlı kalıyor. o zaman ne oluyor tek kanatlı kuş uçmuyor. En büyük 
sorunlarımız olan tahsilat sorununu, haksız rekabet sorununu yasalar ol-
madığı için tam olarak çözemiyoruz. 

                Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Meslek mensuplarının 
Vergi İncelemelerindeki sorumlulukları hakkında önerge taslağı hazırla-
dı.  Hazırlanan bu taslak Olduğu gibi onaylanıp yasa haline gelirse mali 
müşavirlere hapis yolu görünüyor.  Mali müşavirler onlarca sorunlarına 
çözüm beklerken,  bir tokatta Vergi denetim Kurulu Başkanlığından gele-
cek. Vergi müfettişleri tarafından tutulacak raporlarda kayıtları tutan mali 
müşavirde sorumludur derse,  disiplin ve mali sorumlulukların dışında 
V.U.Kanunun 359.  Md. Kaçakçılık ve bir çoğu hapis olan cezalarla kar-
şı karşıya kalacaktır. Bu suçlar kamu güvenine karşı işlenen suçlardır. Biz 
Mali müşaviriz, mükellef bize ne belge getirirse biz onu kayıtlara alırız. 
Neden sahtecilik sucu işleyelim. Biz mükellefin ortağı değiliz, mali müşa-
viriyiz bu unutulmamalı.   

 Dünyanın değişimi, teknolojinin bu kadar ileri seviyede olması,  mali 
müşavirlik mesleğinin de aynı paralelde değişmesini sağladı. Artık bir tuş-
la bilgilerin kıta değiştirdiğini görüyoruz.  Bu mesleğin önünü yatay ola-
raktan açmalıyız.  Artık vergi için muhasebe anlayışından vaz geçip, Bilgi 
için muhasebe anlayışına geçmeliyiz. Serbest çalışan bağımlı arkadaşla-
rımız için güçlerimizi birleştirmeli Kurumsallaşma ve uzmanlaşma yolla-
rına gitmeliyiz. Belli ölçekli firmalarda, Belediyelerin gelir müdürlüklerin-
de,  plan ve bütçe komisyonlarında belgeli ruhsatlı meslek mensubu ça-
lıştırılmasının zorunlu olması için mücadele etmeliyiz.

 Gözlemliyoruz ki güçlerini birleştirmiş muhasebe, mali müşavirlik 
ofisleri, Birçok şeyi çözmüşler.  Bir kısmı kayıt tutuyor, bir kısmı denetim 
yapıyor, bir kısmı Sosyal Güvenlik işlemleri ile uğraşıyor. Bu güçlerini bir-
leştiren büroların aşağı yukarı tahsilat sorunu yok. Yapılacak olan işlerin 
fiyatını kendileri belirliyorlar. Tek başlarına veya bir elemanla mesleki faa-
liyetlerini sürdürenlerin sorunlar yaşadığı bir gerçektir.  Artık ortaklık kül-
türünü geliştirmeliyiz. 

onursal
oda başkanı

Değişmeyen

Gerçekler

SMMM Ertuğrul YÜKSEL
Onursal Oda Başkanı

ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr 
ertugrulyuksel_52@hotmail.com



w w w.ordusmmmo.org.t r ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
5muhasebe

özlü sözler

muhasebe özlü sözler

TÜRMOB GENEL BAŞKANI NAİL SANLI
Mesleğimizin her dönem sorunları olmuştur ve olmaya devam edecektir. 
Bu kadar çok beklenti, talep, değişiklik, yasal düzenlemeye muhatap olan 

bir meslek grubunun sorunlarının bitmesi diye bir durum söz konusu 
olamaz. Muhasebe mesleği yapısı gereği tüm dünyada sorun üreten bir 

meslektir. 
Bizleri başarılı yapan ise ne kadar çok sorun çözdüğümüz ve mesleği 

yarınlara geliştirerek güvenle taşıyıp taşımadığımızdır. 
Bu meslek camiası bugüne kadar sorunları çözdü, mesleği güçlendirerek 

yarınlara taşıdı, bundan sonra da bunu başaracaktır.
(Kaynak – Bilanço Dergisi Sayı : 234)

İSMMMO BAŞKANI YÜCEL AKDEMİR
Mesleğin sorunlarının çözümü Mesleki Saygınlıktan geçmektedir. Dileğim; 

önümüzdeki süreçte meslek mensuplarının birbirlerini rakip olarak 
değil, bilgiyi paylaşan yol arkadaşları olarak görmeleri, kamu ile olan 

ilişkilerimizde daha saygın bir ortamın yaratılmasıdır.
(Kaynak – İSMMMO Haziran 2016 Başkanın Mesajı)

OSMMMO BAŞKANI BAHADIR BAŞ
TÜRMOB ve ODALARIN görüşünü, katkısını almadan vergi ve muhasebe 
alanında yapılan hiçbir düzenleme başarılı bir şekilde hayata geçemez.

(Kaynak – 10 Haziran 2016 Röportaj)

YMM ZEKİ GÜNDÜZ 
Türkiye muhasebecileri rüştünü ispat etmiştir.

Tek düzen hesap planına geçiş, enflasyon muhasebesi uygulamaları, 
elektronik beyan, şimdilerde uluslararası muhasebe standartlarının 

uygulanması ve elektronik fatura süreçlerinde yüksek uyum kapasitesi ile 
bu meslek rüştünü ispat etmiştir.

(Kaynak – Dünya Gazetesi 05.03.2014 Röportaj)
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6 ordu barosu 
başkanı

 Odamızın hazırlamış olduğu dergide sizlere sesleni-
yor olmaktan ötürü mutluluk ve gurur duymaktayım.

 Bilindiği gibi Avukatlığın amacı; tabi olduğumuz 
avukatlık kanununda hukuki ilişkilerinin düzenlenme-
si, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve 
hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk ku-
rallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı 
organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar 
nezdinde sağlanması olarak net bir şekilde tanımlanmış-
tır.

 Avukatlar bu kutsal amaçlarını gerçekleştirebilme-
leri için ancak; yargı organları, emniyet makamları, di-
ğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve yeknesaklık 
içinde  çalışabildiği ölçüde yerine en iyi şekilde getirebi-
lirler. 

 Bu kurumlar içerisinde belki de en önemli yeri Ordu 
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası almak-
tadır. Meslektaşlarımızın müvekkili hakkında yapılan tah-
kikatın içeriği hakkında daha net bir bilgiye sahip olma-
sı, savunması için gerekli olan bilgilere ulaşabilmesi bu 
bilgilerle savunmanın rahatlatılmasının yanı sıra aynı za-
manda, yargılamanın hızlandırılmasının yanında, Ordu 
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 
mesai arkadaşlarımız gibi serbest meslek icra eden avu-
katlarımızın vergisel ve mali boyutta güven içinde faali-
yet göstermeleri açısından da sizlerin varlığı değerli ve 
bir o kadar vazgeçilmezdir.

 Ancak uygulama bazı sıkıntılar veya duraksama-
lar yaşanmaktadır. Özellikle vergi dairesi ile olan ilişki-
lerde bu sıkıntılar daha da belirginleşmektedir. Özellik-
le vekâletnameleri zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile 
kabul edilmemekte veya avukat vekili adına her konuda 
yetkiliymişçesine ona tebligatlar yapılmaya çalışılmak-
ta, istediği bilgiler veya örnekleri kendisine verilmemek-
te veya zorluk çıkartılmaktadır. Tüm bu sorunları ilimiz-
de en iyi şekilde örgütlenerek faaliyet gösteren Baromuz 
ve SMMO odamız birlikte çalıştığı takdirde aşabilecekler-
dir. Birbiri ile ilintili iki meslek gurubunun birinde yaşanı-
lan veya karşılaşılan sorun hali ile diğer grubun faaliyet-
lerinin de aksamasına yol açtığı bilinmektedir.

Avukatlar ve Mali 
Müşavirlerin sorunsuz 
Şekilde İfa Edeceği 
Mesleki Çalışmalarıyla 
Ülkemiz Hakettiği Konuma 
Kavuşacaktır

Av.İlhan Kurt
Ordu Barosu Başkanı
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 Avukatlar  ve Mali Müşavirlerimiz niteliği itibariyle bir kamu 
hizmetini yerine getirmektedirler. Dolayısı ile bütün  Kurum ve 
kuruluşlar, avukatlarımızın ve mali müşavirlerimizin görevlerini 
yerine getirirken yardımcı olmak ve gerek duyduğu bilgi ve bel-
geleri incelemesine sunmak durumundadırlar. Söz konusu ku-
rum ve kuruluşların kanundaki sınırlayıcı hükümler saklı kalmak 
kaydıyla avukatın  veya mali müşavirlerimizin ihtiyaç duyduğu 
bilgi ve belgeleri incelemesine sunmaktan kaçınmaları kanunla-
ra aykırılık teşkil etmektedir.  Değerli mesai arkadaşlarım, 
bizler bir ailenin fertleriyiz. Mesleğimizin zorluğu ve sıkıntıları-
nı hep birlikte atacağımız ortak adımlar ile üstesinden gelece-
ğiz.  Ordu Barosu Yönetim Kurulu üyelerim ve tüm meslektaşla-
rım her daim sizlerin yanında olacak ve olmaya devam edecek-
tir.  Her türlü mesleki ve sosyal etkinlikte hep bir arada olabilmek 
, her türlü zorlu iş yaşamında destek verebilmek için çalışmaya 
devam edeceğiz.

 Toplumumuzun bilinçlenmesi ve sağlıklı bilgiye sahip ola-
bilmesinin sorumluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Özellikle son 
dönemde bilgi kirliği ve teknolojik değişimlerin hız kazanması ile 
vatandaşlarımız sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşamadıklarından , sık-
ça rastladığımız dolandırıcılık ve yanlış işlem tesis etme ile kar-
şı karşıya kalarak , maddi ve manevi zararlara maruz kalmakta ve 
bunun neticesinde belki de telafisi hiç mümkün olmayan sonuç-
ları yaşamak durumunda kalmaktadırlar. İşte tam burada bizle-
re önemli görevler düşmekte, bir meslek erbabı ve uzman olarak 
devreye girmemiz gerekmektedir.  Vatandaşımızı olası zararlar-
dan her an korumak  adına maddi ve manevi kayıplar vermemek 
adına mesleki kabiliyet ve becerimiz ile gece gündüz çalışamaya 
devam etmeliyiz.

 Mesleğimizin diğer tüm mesleklerden ayrı ve özel bir konu-
mu vardır. Mali Müşavirler odamız uzun zaman önce bu sorunu 
görebilmiş ve mesleki yeterlik adına çalışmalarını tamamlamıştır. 
Başlı başına mesleki hazırlanma ve meslek erbabına mesleki de-
ğer katma yolunda daha stajyerliğe adım atmadan  başlanılması 
, ve tüm bu mesleki hazırlık yolunun sonunda mesleki melekeler 
ile donatılmış Mali Müşavirlerimizin varlığı bizleri geleceğe daha 
umutla bakmamıza yol açmaktadır. Meslek ahlakına ve meslek 
kurallarına bağlı mesleki dayanışması üst seviyede ,meslek olarak 
hukuk devletine hizmet etmekteyiz.

Değerli Meslek mensuplarım,

 Bizler, Ülkemiz ve vatandaşları için çalışmaya hiç durma-
dan devam edeceğiz. Nerde bir aksaklık ve sorun görsek üzerine 
gidip daha iyi ve güzele ulaşma yolunda bildiğimizden şaşma-
yacağız. Unutulmamalıdır ki Büyük Önder  Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de belirttiği gibi Adalet Mülkün yani devletin temelidir. 
Avukatlarımızda hakim savcılarla birlikte yargının asli kurucu un-
suru ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır. Anayasamızda be-
lirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti  laik ve sosyal bir hukuk devle-
tidir. Güzel ülkemiz; çağdaş dünyada ki yerini ancak Hukuk dev-
letini güçlü tutarak elde edebilecektir.

 Tüm bu duygu ve düşünceler ile  bana burada seslenme im-
kanı sunan çok sevdiğim Oda Başkanım sayın Bahadır BAŞ beye-
fendiye teşekkürlerimi sunuyor, tüm meslek mensubu arkadaşla-
rımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
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SMMM Bahadır BAŞ

n  Sayın Volkan DURMUŞOĞLU sizi 
kısaca tanıyabilir miyiz?

 Öncelikle seçimle işbaşına ge-
len yeni yönetim ve diğer kurul üye-
lerine başarılar diliyor , bana bu gü-
zel söyleşi fırsatını verdiğiniz  için te-
şekkür ediyorum.

 Çarşamba’da doğduktan son-
ra mali müşavirliğe giden eğitim 
serüvenim, Çarşamba’da İlkokul, 
Samsun’da Anadolu lisesi ardından, 
Bursa Uludağ Ü. Kamu Yönetimi  bö-
lümü ile son buldu. Çocukluğumun, 

ilkokul ve lise yıllarımın Samsun’da 
geçmesine rağmen,  özellikle siz Or-
dulu meslektaşlarımı tanıdıktan son-
ra Ordu şehrine olan ilgim gittikçe 
artmaya başladı.

 7 yaşından itibaren her yaz bir 
ayımın geçtiği Perşembe-Çaka böl-
gesinde dede yadigari fındık bah-
çelerimiz var. Bundan dolayı her yıl 
gelirim Ordu’ya. Her geldiğimde de 
daha bir güzel geliyor gözüme Ordu. 
Ankara’nın o yoğun temposundan 
sonra , doğallık, temizlik, sakinlik ve 

SMMM Volkan DURMUŞOĞLUuzaklarda bir  ordulu

röportaj
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Ordu Mali Müşavirler 
Odasının, özellikle 
bilgi paylaşımı 
konusunda çok 
başarılı olduğunu 
söyleyebilirim. Oda 
kurullarında görev 
alan arkadaşlarımızın 
gerek işlerinden 
gerekse özel 
hayatlarından çok 
büyük fedakarlıklar 
yapmak zorunda 
olduklarını biliyorum. 
Çalışmalarınızı 
beğeniyorum. Eğitim 
çalışmalarınızı takip 
ediyorum. Tüm 
meslektaşların bunu 
bilerek sizlere gereken 
katkıyı yapacağından 
eminim.

meyi , kendimi iyi hissettirecek şey-
leri yapmaya özellikle de gülmeye 
çalışıyorum.

n  Ülkemizde Gerek Kamu Dene-
timi, Gerekse Özel Sektör Dene-
timi ve Gerekse Vergi Denetimin 
de Dünya Standartlarına Yaklaşıl-
dı mı? Ülkemiz şeffaflaşma, hesap 
vermek konusunda istenen ve/
veya dünya standarlarına yaklaştı 
mı? Bu konuda neler söylemek is-
teriniz? 

 Ülkemiz çok zor bir süreçten 
geçiyor.  Ekonominin nabzını tutan 
bizler iyi biliyoruz ki ; cumhuriyetin 
kazanımlarından , üretim ekonomisi 
ve sosyal devlet anlayışından uzak-
laştığımızda, geleceğimiz  hiç de ay-

dınlık olmayacaktır maalesef.

 İki görevimiz var, biri top-
luma örnek ve önder olarak , 
Cumhuriyet’in temel ilkelerinden 
ayrılmadan, yılmadan,  bıkmadan 
çalışmak ve topluma ışık saçmak . 

 İkinci görevimiz de bu mesle-
ği  hak ettiği saygın yere  çıkarmak. 
Bu bağlamda vicdanlı, ahlaklı ve ça-
lışkan olmalı, haksızlığa karşı hep dik 
durmalıyız. Çok okumalı, doğru yo-
rumlamalı ve uygulamalıyız. Mesle-
ki  eğitimi yaşamımızın bir parçası 
haline getirmeliyiz.  Teknolojiye  ve 
çalışanlarımıza yatırım yapmalıyız. 
Emek yoğun işimizden dolayı şirket-
leşme ve ofis ortaklıklarını günde-
mimize almalıyız. Uzmanlaşmalı ve 
kendimize branş seçmeliyiz.   

 Meslek çok iyi bir yere gide-
cek, ama şu an tüm resmi kurumla-
rın baskısı altındayız. Hemen her ku-
rum bizden bir şeyler istiyor. Ve hep-
sinin sonunda ceza  var ve maalesef 
müşterilerimiz bunun farkında değil.  

n  Mali Müşavirlerin çok fazla 
mesleki soruları var. Öncelikli so-
run “Haksız Rekabet”, sonra bede-
li alınmadan yapılan “Angarya” iş-
ler ve son olarak da tahsilat soru-
nu var. Bu konularla ilgili düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz.? 

 Biz meslek mensupları hiz-
met verdiğimiz müşteriler için çok 
değerliyiz aslında. Çünkü devlet ile 
köprü biziz. Fakat bizler kendi değe-
rimizi bilmiyoruz. Bizler sadece ka-
yıt tutan meslek grubu  olmamalıyız. 
Firmayı yöneten, yönlendiren , onla-
rı cezalardan koruyan bizleriz.

 Bence en büyük sorunumuz   
bizim dışımızda kimse  beyanname 
gönderememeli. Bakıyorsunuz avu-
kat şifre almış beyanname gönderi-
yor. Nerden biliyor beyanname yap-
mayı. Yada belli büyüklüğü olan fir-
maların YMM tarafından beyanna-
melerinin gönderilmesi. Bir an çö-
zülmesi gerekiyor.

 Tahsilat diğer sorun.Para öde-
memeyi alışkanlık haline getiren 
müşterinin defterini kimse tutmaz-

huzur veriyor bana. 

n  Ordu’da akrabalarınız var mı? 
Ordu ile bağınız devam ediyor 
mu? Neler söylemek istersiniz?

 Ordu’da akrabam çok. Şehre 
geldiğimde her an birini görebiliyo-
rum.  Bunlardan  biri de halen oda-
nızda kayıtlı  meslektaşım, amcamın 
oğlu  sevgili Numan Dervişoğlu.

n  Memleketinizden uzakta olma-
nın zorlukları var mı? Memleket 
hasretini nasıl  gideriyorsunuz?

 1998 yılından itibaren Ankara’da 
serbest olarak büromda müşavir-
lik hizmeti vermekteyim. Ankara, 
Anıtkabir ile Cumhuriyet’in sembo-
lü ve başkent olmasının dışında çok 
da özelliği olmayan bir yer. Üretim 
son derece sınırlı. Hizmet sektörü ön 
planda. Özellikle son yıllarda yükse-
len AVM kültürü Ankaralı’ları esir al-
mış durumda. Hal böyle olunca Vo-
nalı  Celal’ın adı bile heyecanlandı-
rıyor beni. Yalı köyün girişindeki “ Et 
Ekmek Bal Balık şehri”  yazısını, kü-
çükken anlamazdım. Şimdi çok iyi 
anlıyorum. Memleketimin her şeyi  
çok değerli. 

n  Sayın Durmuşoğlu; Başarını-
zı Neye Borçlusunuz? Başarıya Gi-
den Yol Hakkında Ne Söylemek İs-
tersiniz.

 Hergün en az bir makale oku-
rum meslekle ilgili. Başucumda en 
az 5 kitap olur farklı konularda, yatar-
ken mutlaka 2 ‘sine bakarım. 4 mes-
leki dergiye aboneyim yıllardır. Özel-
geleri ve yargı kararlarını takip ede-
rim.

 Güne aç karnına ılık limonlu 
ballı su ile başlamayı, doğal beslen-
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sa, bu sorunun çözümü de başlar. 
Önce biz birlik olalım, bugün bana 
ücret ödemeyen yarın da sana öde-
meyecek unutma.  Sorunumuz çok 
ama çözümü örgütlü mücadeleden 
ve her ortamda bunları paylaşmak-
tan geçiyor.

n  Ordu Mali Müşavirler Odasının 
çalışmaları ile ilgili bilginiz var mı? 
Neler söylemek isteriniz? 

 Ordu Mali Müşavirler Odasının, 

özellikle bilgi paylaşımı konusunda 
çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. 
Oda kurullarında görev alan arka-
daşlarımızın gerek işlerinden gerek-
se özel hayatlarından çok büyük fe-
dakarlıklar yapmak zorunda oldukla-
rını biliyorum. Çalışmalarınızı beğe-
niyorum. Eğitim çalışmalarınızı takip 
ediyorum. Tüm meslektaşların bunu 
bilerek sizlere gereken katkıyı yapa-
cağından eminim.

n  Ordu ile ilgili görüşlerinizi öğ-

renmek istiyoruz. Bir Ordu’lu ola-
rak ilimizin en çok göç veren iller 
arasında yer almasını neye bağlı-
yorsunuz? Bu göç sorunu nasıl çö-
zülebilir?

 Ordu bir marka şehir bence. 
Kendine has bir dokusu var. Telefe-
rik, sokak hayvanları için kaldırımlar-
daki suluklar, bisiklet yollarının oluşu 
, engelli vatandaşlarımız için direkle-
rin dibindeki şarj üniteleri ile tam bir 
Avrupa şehri gibi. O değişmeyen tat-
ları, halen bozulmamış doğası büyü-
leyici. Ah bir de trafik olmasa….

n  Ordu ili havaalanı, dereyo-
lu ve pek çok proje ile Karadeni-
zin önemli bir şehri olma yolunda 
adımlar atıyor. Siz Ordu’nun gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz? 

 Ordu ilinin coğrafik yapısı göç 
vermesinde çok önemli bir unsur 
bence . Yeterli yatırım alanlarının ol-
maması, turizmin etkin kullanılama-
ması maalesef diğer nedenler. Ayrı-
ca  yüksek öğrenim için şehir dışına 
giden gençlerin oranının  yüksek ol-
ması  da bir diğer faktör bence. 

n  Orduspor ile ilgili görüşlerinizi 
öğrenebilir miyiz?

 “Her Ordulu’dan  52 TL Ordu 
Spor için”, gibi bir kampanya başla-
tılsa, belediyenin gelir getiren bazı 
kaynakları Ordu spora tahsis edilse 
ve Ordulu işadamlarının yönetime 
girmesi  teşvik edilebilse, Ordu spo-
ru güzel günler  bekleyebilir. Gurbet-
te mor beyazlıların galibiyeti her za-
man iyi geliyor bize….

n  Aşağıdaki kelimeler size ne ifa-
de ediyor? Tek kelime veya cümle 
ile açıklar mısınız?

Ekonomi: Herkese Lazım

Vergi : Bizde Adaletsiz 

Sivil Toplum: Olmazsa Olmaz

Demokrasi : Seçim

İnternet: Hayatımız

Mali Müşavir: Beyinsel İşçi

Perşembe-Caka: Harman



w w w.ordusmmmo.org.t r ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI oda etkinlikleri
11r ö p o r t a j

Ünye’nin uçsuz bucaksız güzel doğasına hayran kalacak ve burada huzur bulacaksınız.

Ortak alanlarımızın hepsi deniz manzaralı ve teraslı, huzurlu bir dinlenme ortamı sağlamaktadır.
Odalarımız, 2011 yılında son moda mobilya, nevresim takımları ve ortopedik Yataş yataklar ile 

donatılmıştır.

İşletmemizde her odada misafirlerimize ait çalışma masalarının yanı sıra bir etüt odamız ve bir 
bilgisayar odamız bulunmaktadır.

İşletmemizde bulunan yemek salonu ve ankastre mutfaklar, 24 saat misafirlerimizin hizmetindedir. 
Kahvaltı ve akşam yemeğinden dileyen misafirlerimiz faydalanabilirler.

Yurt müdüremiz Mürvet Hocahanım, misafirlerimiz ile Ünye’de sosyal faaliyetlere katılmakta, 
Ünye’mizi onlara bizzat tanıtmaktadır.

İşletmemiz, Ordu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne yürüyüş mesafesinde, Karadeniz’in 
incisi, güzel Ünye’mizde, yeşil ve mavinin buluştuğu ender köşelerden Gölevi Mahallesi’nde yer 

almaktadır.

24 saat güvenlik görevlisi ve kamera sistemi ile izlenen binamız, konumu gereği de Ünye’nin nezih 
semtlerinden bir tanesinde yer almaktadır.

HOCAHANIM AİLE PANSİYONU

Pansiyon 
rezervasyonlarımız başlamıştır.
Aileler için üç, dört, altı, sekiz ve 
on kişilik dairelerimiz mevcuttur.

Rezervasyon
0541 454 95 88
0542 432 19 49
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n  Sizi Tanıyabilir miyiz?  

 1979 Bulancak doğumlu-
yum. İlk, orta ve lise öğrenimimi 
Yalova’da tamamladım. Anadolu 
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezu-
nuyum.  Evliyim; 18 ve 12 yaşların-
da iki kızım var.                                   

n Neden Muhasebe Mesleğini 
Seçtiniz. Bu Seçiminizde Neler Et-
kili Oldu?    

 Ben düz lise mezunuyum. 
Çok erken yaşta evlenmem ne-
deniyle Üniversite öğrenimim ya-
rım kaldı. Evde hiçbir şey yapma-
dan oturmanın bana göre olmadı-
ğını fark ettiğimde üniversiteye dı-
şarıdan da olsa devam etmeye ka-
rar verdim. 2004 yılında artık iki ço-
cuk annesi üniversite mezunu bir 
kadındım ama hala bir işim yoktu. 
Kendi ayaklarımın üzerinde durabi-
leceğim, kimseye muhtaç olmadan 
yaşayabileceğim onurlu bir işim ol-
malıydı. Benim bu mesleki arayışla-
rım sürerken kardeşim muhasebe 
bölümünden mezun oldu. Mali Mü-
şavirlik mesleğinin bana göre oldu-
ğunu istersem yapabileceğimi söy-
lemesi üzerine onun teşvikiyle bu 
zorlu yolculuğa girmiş bulunmak-
tayım.  Benim için gerçekten zor 
bir süreç oldu; çevremdeki insanla-
rın olumsuz düşüncelerine rağmen 
başarmış olmanın mutluluğu benim 
için paha biçilemez.  Evet, muhase-
be hayallerimin mesleği değildi ama 
bana hayallerimi sunan bir meslek 
oldu. Mesleğimi bütün zorluklarına 
rağmen severek yapıyorum.

n Muhasebe Mesleğinde Yaşa-
nan (E-fatura, E-defter, E-denetim 
gibi…) Gelişmeler ve Muhasebe 
Mesleğinin Geleceği Hakkında Ne-
ler Söylemek İstersiniz?

 Ülkemiz de ve dünyada gelişen 
teknolojiye en hızlı ayak uydurabi-
len mesleklerden bir tanesi Mali Mü-

şavirlik bence… Bu bağlamda tüm 
meslektaşlarımı yoğun ve durmak 
nedir bilmeyen özverili çalışmaların-
dan dolayı kutlamak isterim.  Ancak 
kamu kurumları ve işveren arasında 
köprü vazifesi gören Mali Müşavirle-
rin hak ettiği değeri göremediği dü-
şüncesindeyim.

  E-fatura, e-defter, e-denetim 
gibi muhasebe açısından yapılan 
gelişmelerin bilgisayar çağının ge-
tirdiği doğal bir süreç olduğunu dü-
şünüyorum. Ama bizim ülkemiz gibi 
gelişmekte olan ülkelerde yeterli alt-
yapı sağlanmadan yapılan düzenle-
melerin tüm sektörlere bir anda ya-
yılmasını doğru bulmuyorum.  İşve-

renlerin öncelikle bağlı bulundukla-
rı odalar aracılığıyla belli bir eğitim 
aşamasından geçirilerek bilinçlen-
dirilmesinin daha doğru olduğunu 
düşünüyorum.

n Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu 
Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefon-
ları İle Muhasebe Kayıtları Yapılı-
yor. Bu Teknolojik Gelişme İşleri 
Azalttı mı Arttırdı mı Ne Dersiniz?

 Teknolojinin işleri azatlığını dü-
şünmüyorum. Aksine daha da artan 
bir iş yoğunluğu ve sorumluluklarla 
karşı karşıya kalıyoruz. Gelişen tek-
noloji sayesinde bilgisayar ve hatta 
cep telefonlarıyla muhasebe kayıtla-
rının yapılabiliyor olması gerekli bil-
gi ve belgelere ulaşım kolaylığı sağ-
lamakta; mali tablo ve raporların ha-
zırlanmasını pratikleştirmektedir. 

 Her geçen gün yeni bir angar-
ya ile meslektaşın omuzlarına bir 
yük daha binmektedir. Getirilen her 
türlü yenilikten yerli yersiz öncelik-
le Mali Müşavirlerin sorumluluk altı-
na alınmaya çalışılması; devlet ve iş-
verenler için çok önemli bir konum-
da olan biz meslektaşlar için yapılan 
en büyük haksızlıktır bence.

n Mesleğe Yeni Başlayan ve Başla-
yacak Olanlara Ne Söylemek İster-
siniz.

 Hiçbir işin sevmeden yapılma-
yacağını düşünenlerdenim. Bu ne-
denle bu mesleğe adım atma aşa-
masına gelindiği zaman neyi iste-
yip neyi istemediklerini iyi tartmala-
rını öneririm. Çünkü bizim mesleği-
miz çok sabır, çok çalışmak ve hayat 
boyu öğrenme gerektiren dinamik 
bir meslektir. 

n Mesleğiniz Dışında Hobileriniz 
Nelerdir? Zamanınızı muhasebe 
dışında nasıl geçiriyorsunuz?

 Benim hayat felsefem hiçbir 
zaman hiç bir şey için geç değildir; 

Bizim mesleğimiz 
çok sabır, çok 
çalışmak ve hayat 
boyu öğrenme 
gerektiren dinamik 
bir meslektir. 

SMMM Havva MEMİŞ
havamemis_79@hotmail.com

SMMM Mehmet Ender SÖNMEZ röportaj

iç imizden bir i
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içimizden biri

her zaman umut vardır sonuçları kötü bile olsa tecrü-
bedir yaşamaya değerdir diye düşünürüm. O yüzden 
anı yaşamayı tercih ederim, hiç bir zaman geçmişe takılı 
kalmam; geleceğe dönük uzun uzadıya planlar yapmayı 
sevmem. Önemli olan bugünü en verimli ve huzurlu şe-
kilde geçirmek bence.

 Öncelikle çocuklarımla daha çok zaman geçirmeyi 
tercih ediyorum. Çok hızlı büyüyorlar ve bu günleri ya-
kalama şansımız bir daha hiç olmayacak.  Onlar benim 
en değerli hazinelerim. Sevdiğim arkadaşlarım ve dost-
larımla görüşmeyi severim.

 Bisiklete binmeyi, kitap okumayı, doğayla baş başa 
kalmayı çok severim.  Amatör resimle ilgileniyorum. Çok 
Değerli arkadaşım ve meslektaşım Özlem Yıldırım ‘a re-
sim yapmanın beni nasıl mutlu ettiğini tekrar hatırlattığı 
için teşekkür ediyorum.

n Çevre Yolu, Havaalanı, Dere yolu, Üniversite, Kış 
Turizmi, Doğa Turizmi Gibi  Projelerin Hayata Geç-
mesi  İle Ordu İlinin Ekonomik ve Sosyal Yapısının 
Değişeceği İfade Ediliyor ,Siz Bu konuda Ne Söylemek 
İstersiniz. Ordu İlinin Geleceğini nasıl görüyorsunuz.

 Ordu Karadeniz’in en modern, en güzel şeh-
ri bence. Bir tarafında denizi, bir tarafında yaylaları ile 
insanın ömrüne ömür katan; doğal ve sağlıklı yaşam 
imkânlarıyla insana huzur veren bir şehir

 Ordu ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma da-
yalı olan bir şehir. Fındık ordu halkı için en önemli ge-
çim kaynağı olmaya devam ediyor. Son zamanlarda ili-
mize yapılan yatırımların sosyal ve ekonomik açıdan çok 
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle 
turizm açısından Ordu keşfedilmeyi bekleyen bir cennet 
gibi…  Çevre yolu ve dere yolu projelerinin tamamlan-
masıyla Ordu Karadeniz de İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağ-
layan çok önemli bir geçiş noktası haline gelecektir.

 Üniversitenin şehrin sosyal ve kültürel yapısına kat-
kılar sağlayacağını düşünüyorum.

 Havaalanı ile şehrimiz tüm dünyaya ya açılmış bu-
lunmaktadır. Bu da Ordu’nun tanıtımına büyük katkı-
lar sağlamaktadır. Ulaşım konusunda sağlanan gelişme-
ler farklı şehirlerden yatırımcıların ilgisini çekecektir diye 
düşünüyorum.

 Yapılan yatırımların şehrin ekonomik ve sosyal ya-
pısında olumlu gelişmelere sebep olmasının yanın da 
şehrin zamanla betonlaşması, doğal yaşam alanlarının 
kısıtlanması gibi olumsuz sonuçları olabileceğini de dü-
şünüyorum.

n Oda Faaliyetleri Hakkında Neler Söylemek İstersi-
niz? Yeni Seçilen Oda Yönetim Kurulundan Beklenti-
leriniz Nelerdir?

 Odamızın bizi başarı ile temsil ettiğini düşünüyo-
rum. Oda ekibi olarak düzenlemiş olduğunuz başarı-
lı eğitim ve sosyal etkinler için kutluyorum. Yeni seçilen 
Bahadır Baş ve ekibinin tebrik ediyor ve bizleri en iyi şe-
kilde temsil edeceklerine inanıyorum. 

n Son Olarak Odamız Yayın Organı ‘ BÜLTEN ’Dergi-
mizi Takip edebiliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz?

 Odamızın yayınlamış olduğu Bülten Dergisini ilgi 
ile takip ediyorum. Ciddi bir emek harcanarak hazırlan-
mış, bizlere mesleki konularda ışık tutan güzel bir çalış-
ma; emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.

Oda ekibi olarak düzenlemiş 

olduğunuz başarılı eğitim ve sosyal 

etkinler için kutluyorum. 

Ciddi bir emek harcanarak hazırlanmış, 
bizlere mesleki konularda ışık tutan güzel 
bir çalışma; emeği geçen tüm ekibe 
teşekkür ediyorum.

iç imizden bir i
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n Sizi Tanıyabilir miyiz?

 15.05.1974 Fatsa Doğumlu-
yum. İlkokulu Kayaca Köyü İlkoku-
lunda, ortaokulu Fatsa İmam Hatip 
Ortaokulu,  liseyi Fatsa Ticaret Mes-
lek lisesinde bitirdim. . 1990-1991 
yılında Ticaret Meslek Lisesi 2.sınıf-
tan stajyer olarak, Şu anda Yemin-
li Mali Müşavirlik yapmakta olan 
Zeki Anlayan beyin yanında stajı-
ma başladım. Lise 2 ve 3. Sınıflarda 
stajımı burada tamamladım. Staj-
dan sonra Zeki Anlayan Beyin ya-
nında çalışmaya devam ettim. Ser-
best Muhasebeci olarak staja başla-
dım ve serbest muhasebecilik un-
vanını aldım. Serbest Muhasebeci-
lik faaliyetine başladıktan sonra res-
mi gazetede 31 Temmuz 2008 tari-
hinde yayınlanan Serbest Muhase-
becilik kaldırılması ile sınavlara gire-
rek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
unvanını aldım. Anadolu üniversitesi 
işletme fakültesini bitirdim. Evli 3 ço-
cuk babasıyım. Halen Anadolu üni-
versitesi Kamu Yönetimi 2. Sınıf öğ-
rencisi olarak öğrenim hayatıma ve 
serbest muhasebeci mali müşavir-
lik faaliyetime severek devam ediyo-
rum. 

n Neden Muhasebe Mesleğini Seç-
tiniz. Bu Seçiminizde Neler Etki-
li Oldu?

 Ticaret meslek lisesine başladı-
ğımda muhasebe dersi, daktilo der-
si, bankacılık dersleri bana çok zevk 
veriyordu. Bu dersleri çok sevmiş ol-
mamla beraber muhasebe mesle-
ğine ayrı bir sevgi oluştu. Lise 2 ve 
3. Sınıfta stajyerlikle başlayan mu-
hasebe eğitim çalışmalarım başarı-
lı gidiyordu. Muhasebe hocalarımız-
la stajla ilgili ders ve konularda bera-
ber çalışmalarımız olmuştu. Bu staj 
ve derslerimizdeki başarıların deva-
mında muhasebe mesleğine tama-
men yönelmiş oldum.

n Muhasebe Mesleğinde Yaşa-

nan (e-fatura, e-defter, e-denetim 
gibi…) Gelişmeler ve Muhasebe 
Mesleğinin Geleceği Hakkında Ne-
ler Söylemek İstersiniz? 

e-fatura, e-defter, e-denetim adı-
nın üzerine konulmuş net bir açık-
lama olduğu görünüyor. Her şe-
yin elektronik ortamda yapılması, 
Elektronik ortama tamamen geçil-
mesi,  kayıt dışılığı sona erdirip, za-
mandan kazanmayı, gereksiz kırtasi-

ye tüketimini sona erdirmeyi ve ha-
talı işlemlerin en aza indirileceği an-
lamına gelmektedir.  Bütün bu çalış-
malar mali müşavirlere, mükellefle-
re, denetim elemanlarına, finans ku-
ruluşlarına kolaylık sağlayacak bil-
gi hareketlerinin bütününü oluştu-
racaktır.  Bu sistemin tüm kurumla-
rın işlerini kolaylaştıracağını düşü-
nüyorum. Bu gelişmelerle beraber,  
e-defter, e-fatura, e-denetim uygu-
lamaları ile mali müşavirlik mesleği, 
inceleyen, analiz eden, yorumlayan 
bir meslek grubuna yönelecektir. Fa-
tura kayıt girme işlemi sona ermeye 
başlamış, denetleyen inceleme ya-
pan mali müşavirler olacağını düşü-
nüyorum.

n Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu 
Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefon-
ları ile Muhasebe Kayıtları Yapılı-
yor. Bu Teknolojik Gelişme İşleri 
Azalttı Mı? Arttırdı mı Ne Dersiniz?

 Bugünkü işleri elle yapmayı dü-
şündüğümüzde, zannediyorum tüm 
meslektaşlarım mesleği bırakır ya da 
farklı arayışlara başlamış olurlar. Tabi 
ki elle kayıt yapılan zamanla bugün-
kü dönemler arasında çok farklılıklar 
var. Elle kayıtlar daha uzun zaman 
almakta ve hata tespitlerini bulmak-
ta zorluklar yaşanmaktadır. Bugün-
kü şartlarda bilgisayarla yapılan işler 
zaman kazandırıp işlerin daha sağ-
lıklı olmasını sağlamış oldu.  Bu çok 
önemlidir. Teknolojik gelişmeler za-
manla daha da ilerleyecek e-defter, 
e-fatura, e-denetim incelemelerinin 
tamamı teknolojik gelişmelerin ye-
nilikleridir. Sistem her yönü ile düze-
ne girmiş olduğunda teknolojik ge-
lişmeler işleri azaltır. Tabi bu her şe-
yin düzenli olması koşuluna bağlıdır.

n Mesleğe Yeni Başlayan ve Başla-
yacak Olanlara Ne Söylemek İster-
siniz?

 Mali müşavirlik mesleği günü-
müz şartlarında hayli zorlaşmıştır. 

SMMM Ayhan ERAT
ayhanerat@hotmail.com

Mesleğini severek 
yapmak gerekir. 
Sürekli eğitim ve 
bilgi donanımında 
olmak gerekir. Başarı 
için her zaman en 
üst hedefi düşünüp 
bilgili, başarılı ve 
yenilikçi olma 
hedefinde olmalıdır.

SMMM Lütfi AYDIN röportaj

iç imizden bir i
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Çünkü çok çalışmak çok emek ver-
mek gereken bir meslektir. Mesleği-
ni severek yapmak gerekir. Sürekli 
eğitim ve bilgi donanımında olmak 
gerekir. Başarı için her zaman en 
üst hedefi düşünüp bilgili, başarılı 
ve yenilikçi olma hedefinde olmalı-
dır. Teknolojiyi iyi takip edip her za-
man kendini yenilemeyi bilmelidir. 
Mesleğe yeni başlayacak arkadaş-
lara yabancı dil öğrenmelerini öne-
riyorum. Yabancı dil (İngilizce) tüm 
meslek mensupları arkadaşlarımı-
zın öğrenmesi gerekmektedir. Çün-
kü dünya aynı muhasebeyi konuşu-
yor. 

n Mesleğiniz Dışında Hobileriniz 
Nelerdir? Zamanınızı Muhasebe 
Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? 

 Muhasebenin dışında kalan za-
manım olmuyor diyebilirim. Zama-
nım olursa ya da yapabileceğim sos-
yal etkinliklerim, olta ile balık tutma-
yı seviyorum, futbol oynamayı, kitap 
okumayı,  ailemle birlikte gezmeyi 
ve dinlenmeyi tercih ediyorum. 

n Çevre Yolu, Havaalanı, Dere yolu, 
Üniversite, Kış Turizmi, Doğa Tu-
rizmi Gibi Projelerin Hayata Geç-
mesi İle Ordu İlinin Ekonomik ve 
Sosyal Yapısının Değişeceği İfade 
Ediliyor. Siz Bu Konuda Ne Söyle-
mek İstersiniz? Ordu İlinin Gelece-
ğini Nasıl Görüyorsunuz?

 Ordunun Ekonomik ve Sosyal 
Yapısının değişimi, ekonomideki ha-

reketliliğin sosyal faaliyetlerin canlılı-
ğına bağlıdır. Tabi ki çevre yolu, ha-
vaalanı, dere yolu, üniversite kış tu-
rizmi doğa turizm gibi projelerin ta-
mamı ekonomik ve sosyal açıdan 
canlılık getirecek faaliyetlerdir. Bu 
projelerin hayata geçirilmesi Ordu 
ilimize ve insanlarımıza çok verim-
li olacağını düşünüyorum. Kış turiz-
mi, doğa turizmi olarak,  Ordu ilimiz-
de, Türkiye’de belki dünyada öncü-
lük yapabileceğimiz etkinlikler ara-
sında olacağını düşünüyorum. İlimi-
zin bu projeler için uygun olduğunu 
ve beklentileri fazlası ile karşılanaca-
ğını düşünüyorum. 

n Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylemek İstersiniz? Yeni Seçilen 
Oda Yönetim Kurulundan Beklen-
tileriniz Nelerdir?

 Oda faaliyetlerimizin çalışmala-

rını takip ediyorum. Yönetim kurulla-
rımızın başarılı çalışmalarından do-
layı tebrik ediyorum. Yeni yönetim 
kurulunun görevlerinde, çalışmala-
rında başarılar diliyorum.  Ülkemiz-
de tüm odalar içinde, Ordu Mali Mü-
şavirler odası olarak,  başarılı çalış-
malarını biliyorum. Bu başarıları ça-
lışmalara aynı tutarlılıkta devam edil-
mesini ümit ediyorum.

n Son Olarak Odamız Yayın Orga-
nı ‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Ede-
biliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsu-
nuz?

 Bülten Dergimizi takip ediyo-
rum. Dergimiz biz Mali Müşavirlerin 
bilgisine bilgi katarak, birbirimizi ta-
nımayı,  sorunlarımız hakkında bilgi 
almayı, kaynaşmayı, etkinlikler hak-
kında bilgi sahibi alarak sosyal bir 
paylaşım sağlamaktadır. Emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum. 

Yeni yönetim kurulunun 
görevlerinde, 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum.  Ülkemizde 
tüm odalar içinde, 
Ordu Mali Müşavirler 
odası olarak,  başarılı 
çalışmalarını diliyorum. 
Bu başarıları çalışmalara 
aynı tutarlılıkta devam 
edilmesini ümit 
ediyorum.

iç imizden bir i
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n Sizi Tanıyabilir miyiz? 

 1971 ÜNYE doğumluyum. İl-
kokul öğrenimimi ÜNYE Anafar-
ta İlkokulunda orta ve lise tahsili-
mi Ünye İmam Hatip Lisesinde ta-
mamladım. Anadolu Üniversite-
si İktisat Fakültesinin Lisans prog-
ramını tamamladıktan sonra asker-
lik görevimi Balıkesir Ordu donatım 
Eğitim ve Doktrin Komutanlığında 
kısa dönem talim çavuşu olarak eda 
ettim. 

n Neden Muhasebe Mesleğini Seç-
tiniz. Bu Seçiminizde Neler Etki-
li Oldu?

 Meslek olarak hayatımı 2 ye 
ayırırsam 1.Bölüm de; Ünye ye dön-
düğümde kendimi Ünye ye bağlı bir 
köy okulunda birleştirilmiş sınıfta 
müdür yetkili vekil öğretmen olarak 
görevli buldum. İçimde öğretmenli-
ğe karsı aşırı bir ilgi dogdu.19 Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf 
Öğretmenliği için pedagojik formas-
yon eğitimi almaya karar verdim. 
Hafta içi okulumda ders verirken di-
ğer yandan hafta sonları formasyon 
eğitimi tamladım. 1997/2000 eğitim 
öğretim dönemlerinde Ünye’nin de-
ğişik köylerinde görev aldım. Öğret-
menlik mesleğine başvuru yapma-
ğa hazırlanırken ilköğretim 8 yıla çı-
kınca benim formasyon kredim yet-
medi, üniversitede üstünü tamamla-
madı. öğretmenlik mesleğim hayal-
de kaldı....

 İkinci bölüm de ise muhase-
be mesleğini Malı Müşavirliği tabe-
lalarda görürken ne büyük unvan 
diye hep özenmişimdir. Hiçbir mali 

müşavir tanımıyordum ama o un-
van bana ayrı bir heyecan veriyor-
du saygı duyuyordum içimden kar-
sı koyamadan... Sonra SMMM ol-
mak için gerekli sınavlar stajlar oldu-
ğunu öğrendim. Ben iktisat fakülte-
sinde okurken tek düzen hesap pla-
nı yoktu. Gecen zaman içinde mes-
lekte kendini yenilemiş geliştirmiş-
ti. Bende sıfırdan başladım her şeyi 

anlamaya mesleği öğrenmeye; hala 
öğreniyorum.

n Muhasebe Mesleğinde Yaşa-
nan (e-fatura, e-defter, e-denetim 
gibi…) Gelişmeler ve Muhasebe 
Mesleğinin Geleceği Hakkında Ne-
ler Söylemek İstersiniz? 

 İnsanlık tarihi boyunca muha-
sebe hep var olmuştur ve var ola-
caktır. Atalarımız Mal Canın Yonga-
sıdır demişlerdir. Malda candan bir 
parça vardır bizlerde bu malın mül-
kün servetin Muhasebesini tutuyo-
ruz. Merkez otoritenin yaklaşımları 
bizim muhasebe kayıt takıp denetim 
alanlarımızı kısıtlamamalıdır. Mese-
la tüm Ülke vatandaşları 7 den 70 e 
vergi mükellefi olmalı tüm giderleri 
ve tüm gelirleri kayıt altına alınma-
lı raporlanmalı analizleri çıkarılma-
lı bilgi sunmalıdır. Dönem sonun-
da mükelleflerin gerçek zararı ve ya 
karı ortaya çıkarılmalı böylece düşük 
vergi oranları ile gerçek vergilendi-
rilmeye gidilmelidir. E fatura E defter 
E denetim işte böyle bir sisteme gi-
dilebilmesinin ön hazırlıkları bence 
tüm mükellefler E defter olmalı. Bu-
günün dijital ortamlarında bu müm-
kün. Sosyal devlet dönem sonunda 
-(eksi) bakiye verenlerin zararlarını 
desteklemeli böylece insanlar siste-
me güvenmeliler.

n Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu 
Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefon-
ları ile Muhasebe Kayıtları Yapılı-
yor. Bu Teknolojik Gelişme İşleri 
Azalttı Mı? Arttırdı mı Ne Dersiniz?

 Muhasebe mesleği ile bilgi kul-
lanıcıları ve 3. kişiler arasındaki ile-

SMMM Kenan AKAR

SMMM Aykan ÖZTÜRK
smmmayk@hotmail.com
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tişim eş güdüm fayda sağlama ora-
nı arttıkça muhasebe mesleğinin de 
yükü artmaktadır. Bu tamamen bir 
veri havuzu olmamasından kaynak-
lanmaktadır. Her geçen gün muha-
sebeye olan bağımlılık arttıkça bu 
şekilde işleri azaltamayız. Meslek 
mensubu olarak eskiyi arar hale gel-
dik. Oysa tüm finansal raporlama-
lar ve bilgiler sistemde mevcut tek-
rar tekrar muhasebeden istenilmesi 
yanlış. Zaten yoğun iş gücü ve ha-
reketsiz ortamda beyin eksenli ça-
lışmaktayız. Meslek camiası olarak 
bizler üzerimize düşen tüm görev-
leri fazlasıyla yapmaktayız. Her tür-
lü yeniliye uluslararası entegrasyon-
da hazırız. Eksiklerimiz mutlaka ola-
cak ama meslek gelişmiş toplum-
larda hayat bulur adaleti sağlamada 
gerçek raporlarla istatistikler oluştur-
mada muhasebe olmazsa olmaz. 

 Muhasebeyi malı danışmanlı-
ğı vergi sistemlerini bu kadar detay-
landırıp herkesi mevzuata boğma-
nın kimseye faydası yoktur. İnsan-
ların hiç birisi vergi vermek istemez 
doğası gereği ..Ama hakkaniyetli adıl 

vergilendirmelerle bugünün tekno-
lojisinde kayıp kacak olmadan in-
sanlar isteyerek gönül rahatlığı ile 
vergi verebilirler. Teknoloji geliştikçe 
mevzuat da artıyor buna bir son ve-
rilmeli bence.....Mesleğin ticareti ge-
lişmesi hacminin artması ayrı idare-
nin işleri iyice karıştırması ayrı bun-
lar mükelleflerinde bizide bezdiriyor. 

n Mesleğe Yeni Başlayan ve Başla-
yacak Olanlara Ne Söylemek İster-
siniz?

 Mesleğimizin dinamik yapısı 
gereği her zaman yeni ye ve yenilere 
ihtiyaç vardır. Teknolojik gelişmeler 
mal ve para transferleri arttıkça ulus-
lararası ilişkiler yabancı dillere duyu-
lan önemde artmaktadır. Hızlı doğru 
etkin güvenilir bir muhasebe sistem-

leri kurmak yönetmek ancak alttan 
yetişen taze beyinlerle destekleri-
ninse çağa uygun yapı hale gelebilir. 
Global dünyamızda gerek mal hare-
ketleri gerekse insan hareketleri çok 
hızlanmıştır. Gelecek yıllar muhase-
be malı müşavirlik denetim faaliyet 
alanlarının önemini daha da ortaya 
çıkaracak etkin işgücüne olan talep 
artacaktır. Gelişmiş ülke genç insan-
ları muhasebe gibi evrak düzeyinde 
olan mesleklere pek ilgi duymuyor-
lar. Genç nüfus da olmayınca bence 
yabancı dil bilen genç meslektaşları-
mızı yurt dışında çalışmaya özendir-
meli, staj işlemleri basta olmak üze-
re tüm gelişmiş ekonomik sistemle-
rine yerleştirmeliyiz. Bunu hem stra-
tejik olarak hem de Gazı Mustafa 
Kemal’in gösterdiği muasır medeni-
yetlerin üzerine çıkarmada can alıcı 
olarak görüyorum. Şahsen kendimin 
bir Mali Müşavir olarak Körfez ülke-
lerinde para ve finansmanın tavan 
yaptığı ülkelerde ülkemi temsil etme 
niyetim vardır. Kendi içimize tıkılıp 
kalmamalıyız. Bilimde ilimde fende 
yetişen gençlerimiz var. Muhasebe 
mesleğindeki gençlerimizi çağın üst 
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seviyelerine çıkartmak olmalı hede-
fimiz. Ben gençlere bu konuda çok 
güveniyorum. DUNYANIN MUHASE-
BESINI TUTMALIYIZ.

n Mesleğiniz Dışında Hobileriniz 
Nelerdir? Zamanınızı Muhasebe 
Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz?

 Modern insan hobileri olan in-
sandır aynı zamanda. Allah insanla-
rı parmak izinde de olduğu gibi son-
suz özelliklerde yaratmıştır. Farklılık 
herkesin kendi özelini, kendini tanı-
ması ana mesleğinin aralarında farklı 
işler başarabilmesidir. Bu hobilerimiz 
bazen öyle oluyor ki asıl mesleğimi-
zin bile önüne geçebiliyor. Bir mali 
müşavir olarak bu kardeşiniz. Doğa 
toprak ve hayvanlara çocukluktan 
beri aşırı ilgi duymuş bos zamanla-
rını buraları gözlemlemede geçir-
miştir. Hayvanlar içinde ise köpek-
leri özellikle severim. Bir kara avcısı 
olması hasebiyle de Deutsch Kurz-

haar (Alman kısa tüylüsü) ırkı ile il-
gilenmekte üretmekte ve avlanmak-
tayım. Aynı zamanda bu köpeklerin 
profesyonel anlamda üretimini yap-
maktayım. Bundan tam 105 yıl önce 
Avrupa’da 5 Avrupa ülkesi bir araya 
gelerek Fédération Cynologique In-
ternationale - FCI kurmuşlardır. 

 FCI, Dünya Kinoloji (Kö-
pek ırkları ve köpekle ilgili konular) 
Organizasyonu’dur. Her ülkede bir 
tane olmak üzere 86 üye ve/veya an-
laşmalı ortağı bulunmaktadır. Bu üye 
ve/veya anlaşmalı ortaklar kendi soy 
kütüklerini tutar, ait oldukları ülkede 
üretilen köpekler için kendi soy kü-
tüğü belgelerini düzenler ve kendi 
hakemlerini yetiştirirler. FCI soy kü-
tüğü belgeleri ve hakemlerin karşı-
lıklı olarak üye ülkeler tarafından ta-
nınmalarını / kabul görmelerini gü-
vence altına almaktadır.

n FCI’ın tarihçesi

 FCI, 22 Mayıs 1911 tarihinde Ki-
noloji / köpekle ilgili her alandaki fa-
aliyetleri, safkan köpekleri ve ırkla-
rı gerekli olacak her yol ve yöntem-
le teşvik etmek, desteklemek ve ko-
rumak amaçlarıyla Almanya, Avus-
turya, Belçika, Fransa ve Hollanda ta-
rafından kurulmuştur. Birinci Dün-
ya Savaşı’nda federasyonu yok ol-
muş, 1921 yılında Fransa (Société 
Centrale Canine de France) ve Belçi-
ka (Société Royale Saint-Hubert) ta-
rafından tekrar oluşturulmuştur. Bir-
liğin yeni tüzüğü 10 Nisan 1921 ta-
rihinde onaylanmış ve 5 Mart 1968 
tarihinde verilen resmi hükümle FCI 
kanuni/legal kimliğine kavuşmuştur.

 Türkiye kurulan federasyonun 
adı KÖPEK IRKLARI BILIMLERI FEDE-
RASYONU (KIF)  DIR. Kuruluşu 2006 
yılındadır ve 2010 yılında FCI’ya 
kontratlı üye olmuştur. İstanbul mer-
kezli kurulmuştur.

 Nerdeyse 100 yıl sonra ülkem-
de böyle federasyon kurulmasında 
yoğun mesai harcayan Eskişehir Os-
man Gazı Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 
Ümit ÖZKANAL hocama çok teşek-
kür ediyorum.

 İşte benim de üyesi olduğum 
Deutsch Kurzhaar Üreticileri ve Ye-
tiştiricileri Derneğinin Samsun Şube-

sinin 1 dönem başkanlığını yapmış 
bulunmaktayım.

 Kendi ürettiğimiz köpeklere soy 
kütüğü belgesi vermekteyim. VON 
ÜNYE çiftlik ismi adı altında doğan 
yavrularımıza A harfinde başlaya-
rak KIF kayıtlı çipli soy kütüğü bel-
geleri vermekteyim. Şu an I harfine 
gelmiş bulunmaktayım. Üretip tüm 
Türkiye’ye yurt dışına gönderdiğim 
köpeklerimin meralarda ve uluslara-
rası organizasyonlarda başarılar elde 
etmiş olmaları ne kadar doğru işler 
başardığımın kanıtıdır.

 Aynı zamanda bu köpeklerde 
meslekten arta kalan zamanlarda av-
lanıp doğal ortamlarda doğal yollarla 
beslenen av hayvanları av sahasın-
da gerek sac kavurma gerekse gü-
veç olarak tüketip hem fiziksel olarak 
hem de ruhsal olarak enerji depola-
maktayız. Yeni haftaya zinde başla-
yıp mükelleflere daha iyi hizmet ver-
meğe çalışıyorum.

 Çevre Yolu, Havaalanı, Dere 
yolu, Üniversite, Kış Turizmi, Doğa 
Turizmi Gibi Projelerin Hayata Geç-
mesi İle Ordu İlinin Ekonomik ve 
Sosyal Yapısının Değişeceği İfade 
Ediliyor. Siz Bu Konuda Ne Söylemek 
İstersiniz? Ordu İlinin Geleceğini Na-
sıl Görüyorsunuz?

 10 yıllar önce Samsun Büyük-
şehir Belediyesine ziyarete gelen 
Amerikalı bilim insanları Karadeniz 
için bu bölgeleri nasıl böyle bakir bı-
rakabildiniz. Doğal botanik park gö-
rünümünde demişlerdi. Gelişme Her 
zaman artı sonuçlar vermez bazen 
bozduğunuz doğal güzellikleri para 
ile geri alamazsınız. Tamiri imkânsız 
sonuçlar doğurabilir. Ben her zaman 
iktisatçıların dediği gibi BEŞERI SER-
MAYE olan insana yatırım yapmayı 
önemsemişimdir. Sanatsal yönü eği-
tim seviyesi yüksek insanlar toplulu-
ğu her çevreyi çevrenin demogra-
fik özelliklerine göre değiştirir o es-
tetik yapı kaliteli olunca lezzetli olur 
yoksa sırf para kazanmak için ya-
pılan değişimler yapay olup görsel 
olarak da yavandır. Bence Ordu ili-
miz bulunduğu cennet yapısını sat-
mamalı ona uygun mimarı turizmin 
yapısını oluşturmalıdır. Yaylalara kat-
lı oteller yollar yapıp orada otlayan 
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koyun görüntüsü kaybolursa bu ge-
lişme değildir bence..  Allah cenne-
ti tasvir ederken ırmaklardan yeşil-
liklerden doğal güzelliklerden bah-
setmektedir. Plazalardan, Avmlerden 
bahsetmemektedir. Demek ki insana 
iyi gelen doğal ortamdır. İnsanın do-
ğasına uygun ondaki negatif elektri-
ği alacak yer Ordu’da fazlasıyla mev-
cuttur. Aman dikkat diyorum... Arap-
lara trilyonları var diye arazilerimizi 
satmayalım sonra kendi memleketi-
mizde yabancı oluruz. Şuan talep en 
çok onlardan geldiği için Araplar di-
yorum.

n Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylemek İstersiniz? Sizin Odadan 
beklentileriniz nelerdir?

 İşte tamda burada Ertuğrul 
Başkanımızın taşıdığı bu onurlu bay-
rağı genç dinamik vizyon sahibi Ba-
hadır BAŞ başkanımızın almış olma-
sı sıkıntılarımızın beklentilerimizin 
çok olduğu mesleğimiz adına taze 
kandır. Benim meslekten bekledi-
ğim; bizler üzerimize düşen her gö-
revi yapabilecek ve yapan iken bu-

nun maddi karşılığının alınmama-
sı, bizleri üzmektedir. Yönetim Kuru-
lumuzun bizleri en iyi şekilde tem-
sil edeceklerine ümidim sonsuzdur. 
Sonuçta onlarda icra makamında 
değiller.. Mesleğin protokol değeri-
nin verilmesi yolunda uğraşacakla-
rından da eminim. Gerekirse bizim 
ücretlerimizde yıllık olarak bankalara 
toptan ödettirilsin. Her ay mükelle-
fin eline bakılmasın. Bir Mali Müşavi-
rin üç beş kuruş için art niyetli esna-
fın yanında el açması mesleğin va-
karına yakışmıyor mesleğe faydası 
da yok bence... Büro muhasebesin-
de buna çözüm bulunursa iyi olur. 

n Son Olarak Odamız Yayın Orga-
nı ‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Ede-
biliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsu-
nuz?

 Bülten yayınlarını takip ediyo-
rum. Meslek ve oda adına birlik adı-
na güç adına olumlu buluyorum. 
Bültenimizin tanıtılması ve daha çok 
kişiye ulaşması dileklerimle.. Şahsı-
ma böyle bir söyleşi de söz verdiği-
niz için teşekkür ederim.
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n Bize kısaca kendinizden bahse-
der misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?

 Tabi ki; 1965 Fatsa doğumlu-
yum, ilk, orta ve lise eğitimimi bura-
da tamamladım. Daha sonra Anado-
lu Üniversitesi iktisat Fakültesinden 
mezun oldum. 1987 yılı mesleğe ser-
best muhasebeci olarak adım attım 
ilerleyen yıllarda mesleki uyum eğiti-
mi sonrası Mali Müşavirlik unvanı al-
dım. Yaklaşık 1,5 yıl öncede Bağımsız 
Denetçilik belgemi aldım.   

n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin 
Sebepleri Nelerdir?  

 Mesleğe doğal olarak Ticaret Li-
sesi kökenli olduğumuzdan, bir tavsi-
yeyle başladım diyebilirim. Sonraları 
meslek hoşuma gitti ve hala devam 
ediyorum. 

n Teknolojik yeniliklerin Muha-
sebe Mesleğine etkileri sizce na-
sıl oldu. Neler söylemek istersiniz. 
Muhasebeye sizin başladığınız dö-
nemle bugünü kıyaslayabilir misi-
niz?  Neler kolaylaştı. Neler zorlaş-
tı sizce.

 Tabi ki çok yol kat ettik mesle-
ğimiz, hem teknoloji adına hem de 

işlerin hızlı ve kolay yapılması adı-
na bize yüklenen fazladan angarya-
ları saymazsak, eskiye göre her şey 
olumlu yönde sil baştan oldu diyebi-
liriz.

n Mesleğe Yeni Başlayan Genç 
Meslektaşlarımıza veya Başlayacak 
Olan Stajyerlerimize Neler Söyle-
mek İstersiniz? Nelere dikkat et-
melerini önerirsiniz. 

Hani Kenan Doğulu’nun bir şarkısının 
sözü olan AŞK ile YAP misali, genç ar-
kadaşlara tavsiyem mesleği AŞK ile 
YAP’sınlar. Etikten taviz vermeden ih-
tiraslı olmadan. 

n Kamu Gözetim Kurumunun 
Genç Meslektaşların “Bağımsız De-
netçi” Olmaları Konusunda (Staj 
ve Sınavla SMMM Olan Genç Mes-
lektaşlarımızın, Bağımsız Denet-
çi Olabilmek İçin) Yeniden Sınava 
Tabi Tutulması Konusunda Görüş-
leriniz Nelerdir?  

 Aslında bana göre uzun bir staj 
dönemi sonrası yoğun bir sınav trafi-
ğinden sonra kazanılan bu hak sonra 
tekrar sınava tabi tutunulması bence 
gereksiz diye düşünüyorum.
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SMMM Murat ÖZDEN
ozdenmuhasebe@superonline.com
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n TÜRMOB ve Odaların Bağımsız 
Denetim Konusunda İzlediği Poli-
tikalar Hakkında Neler Söylemek 
İstersiniz.?

 Çok fazla bilgim yok bu konu-
da fakat, staj ve sınav sonrası SMMM 
olan herkesi Bağımsız Denetim ya-
pabileceklerini ve bu haklarının ol-
duğunu savunduklarını biliyorum.

n Sizce Öncelikli Mesleki Sorunla-
rımız Nelerdir? Bu Sorunların Çö-
zümü İçin Neler Söylemek İstersi-
niz? 

 İç sorunlar ve dış sorunlar diye 
ikiye ayırabiliriz, birincisi kendi içi-
mizde çözüme kavuşması gereken-
ler, kısaca etik, haksız rekabet diye-
bilirim. Dış sorunlar ise devletin bize 
sürekli ek külfiyet getiren angaryala-
rı çözüme kavuşturması lazım.   

n VUK Mükerrer 227 de Yer Alan 
Müteselsil Sorumluk Konusunda 
Meslek Mensupları Büyük Bir Risk 
Altında. Sizin Müteselsil Sorum-
luluk Konusunda Düşünceleriniz 
Nelerdir? Nasıl Bir Uygulama Ol-
malı Sizce?

 VUK.’a göre 227 mükerreri oku-
dum. Müteselsil sorumluluklarımız 
bence sınırlı olmalı yani neden her 
şeyden müteselsil sorumlu olalım, 
verilen evraklar doğru boyut altına 
alındıktan ve beyanlar doğru veril-

dikten sonra sıkıntı yok biz mali mü-
şavirler olarak gördüğümüz belge ve 
bilgilerin doğruluğundan sorumlu 
olmalıyız.  

n Zamanınızı Muhasebe Dışında 
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobileriniz-
den Bahseder misiniz?

 Fırsat bulursam, şehir dışı gez-
melerine vakit ayırıyorum, seyahat 
etmeyi seviyorum. 

n Oda Seçimlerimizi Mayıs Ayın-
da Gerçekleştirdik. Yeni Yönetim-
den Beklentileriniz Nelerdir? Oda 
Faaliyetleri Hakkında Görüşlerini-
zi Alabilir Miyiz?

 Beklentim odamızın vizyonu-
nun çıtasını daha yukarıya taşıması 
gerektiğini ve taşıyacaklarını düşü-
nüyorum.

n Odamız Bülten Dergisi 46’ncı 
Sayısını Çıkartıyor. Dergimiz hak-
kında görüşlerinizi alabilir miyiz?

 Dergimizin yer verdiği konuk-
lar ve konular odamızı iyi tanımamı-
za yardımcı oluyor zor ve emek veri-
lerek hazırlanan güzel bir çalışma.

altın yı l lar
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n Sizi Tanıyabilir miyiz?

 1941 Yılında Ordu’nun Delikka-
ya köyünde doğdum. 8 çocuklu bir 
ailenin son çocuğuyum. Üniversite 
eğitimimi İTÜ iktisat bitirdikten son-
ra Ordu’da muhasebeci olarak Öznur 
Özdemir’le mesleğe başladık. Daha 
sonra Öznur Özdemir’den ayrılarak 
kendi büroculuk faaliyetime devam 
ettim. Evli 2 çocuk babasıyım. Muha-
sebecilik mesleğine hale devam et-
mekteyim.

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

 O yıllardaki yapılabilecek en iyi 
meslek olduğunu düşündüğümden 
ve aile çevremizin ticaretle uğraşma-
sı bu alanda bir muhasebeci ihtiyacı-
nın doğacağını düşündüğüm için bu 
mesleğe başladım.

n Elle kayıt yapılan dönemden bu-
gün bilgisayar hatta cep telefonları 
ile muhasebeye kayıt yapılıyor. Bu 
değişim, bu teknolojik gelişme iş-
leri azalttı mı? Artırdı mı? Mesleğe 
Başladığınız Dönemlerle, Şimdiki 
Muhasebe Arasında İş ve Diğer Ko-

nularda Farklılıklar Nelerdir?

Eskiden Mart ayından mart ayına yıl-
da 1 beyan verilirken kara düzen şek-
linde sadece bir beyan verilirdi. Tek-
nolojik imkan olmadığı için elle yazı-
lırdı günlerce uğraşıp dururduk.  Oy-
saki günümüzde beyanname sayıla-
rı arttı. Mesleğimize o kadar fazla yük 
yüklendi ki teknolojik imkanlara rağ-
men işlerimizi yetiştirmemiz çok zor-
laşmakta. Her gün yeni yüklerle tek-
nolojiyle beraber ilerlemekteyiz. 

n Zamanınızı Muhasebe Dışında 
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobileriniz-
den Bahseder misiniz? 

 Muhasebe haricinde başka za-
manım yok ki; yaylaya da gitsem, 
yolculuğa da çıksam ister istemez 
yine aklıma muhasebe ile ilgili bir 
soru geliyor. Yine muhasebe haya-
tımdan hiç çıkmıyor.  Hobilerim yine 
de ufakta olsa var tabi ki yaylayı gidip 
orayı gezmek, gazete okumak, maç 
izlemek ve müzik dinlemek.

Mesleğe Yeni Başlayan Genç Mes-
lektaşlarımıza veya Başlayacak 
Olan Stajyerlerimize Neler Söyle-
mek İstersiniz? 

Uzun ve meşakkatli 
bir sürece 
başladıklarını 
eğitimlerinin ve 
araştırmalarının 
meslek hayatı 
boyunca hiç 
bitmeyeceğini ve her 
gün yeni bir soruyla 
yeni bir çözümle bir 
o kadar da tecrübe 
edilecek bir meslek.

Muhasebeci 

bir aracıdır. 

Aracı sorumlu 

tutulmamalıdır. 

SM Fahri ÖZTÜRK
muhasebem52@gmail.com

altın yıllar

SMMM Mehmet Ender SÖNMEZ röportaj
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Uzun ve meşakkatli bir sürece başla-
dıklarını eğitimlerinin ve araştırmala-
rının meslek hayatı boyunca hiç bit-
meyeceğini ve her gün yeni bir so-
ruyla yeni bir çözümle bir o kadar da 
tecrübe edilecek bir meslek olduğu-
nu düşünüyorum. Yeni başlayacak 
arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim.  

n ”Bağımsız Denetim’’ Konusun-
da TÜRMOB’un izlediği politikaları 
beğeniyor musunuz? Sizin bağım-
sız denetim sürecinde yaşananlar 
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

 Muhasebeci her gün sınav ver-
mekte geldiği noktada mali müşavir 
olmakla en büyük sınavı şahsım adı-
na uygun bulmuyorum. 

 Mesleğe girişin zorlaşmış olma-
sı, muhasebecinin üzerindeki yükün 
çok ağır olması. Mükellefle ilgili her 
konunun muhasebeciye yüklenme-
si, avukatın işini de, sosyal güvenlik 
uzmanının işini ve sayamadığım on-
larca işi muhasebeciye yüklemek ar-
tık çözüm olmuş durumda   

n Son Zamanlarda Yapılan Vergi 
İncelemelerinde Meslek Mensup-
larının Müteselsil Sorumluluk Ko-
nusunda Kolayca Sorumlu Tutul-

ması Hakkındaki Düşünceleriniz 
Nelerdir?

Mükellefin sorumluluğunda muha-
sebecinin bir etki yoktur ve bu so-
rumluluğun muhasebecinin üstüne 
yüklenmesini uygun bulmuyorum. 
Muhasebeci bir aracıdır. Aracı so-
rumlu tutulmamalıdır. 

n Odamızın faaliyetleri hakkında 
ki görüşlerinizi alabilir miyiz? Si-

zin Odadan beklentileriniz neler-
dir?

 Benim odamdan beklentim 
meslek sorunlarımızı en iyi şekilde 
duyurmalıdır.

n Odamız bülten dergisini takip 
edebiliyor musunuz?  Dergimiz 
hakkında görüşlerinizi alabilir mi-
yiz?

Odamızın dergisini severek okuyo-
rum. Odamızın birlik ve beraberliği-
nin daim olmasını diliyorum.

altın yı l lar
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n Bize Kısaca Kendinizden Bahse-
der misiniz? Sizi Tanıyabilir miyiz? 

 Gölköy Cihadiye Köyünde, 1951 
yılında dünyaya geldim. İlk ve orta 
öğrenimini Aybastı ve Gölköy’de ta-
mamladım. Lise öğrenimini ise 
Ordu’da tamamladıktan sonra Eski-
şehir İktisadi Ticari Akademisindeki 
İşletme-Muhasebe Bölümünü bitir-
dim.  İstanbul’da bir yerel gazetenin 
idari ve muhasebe bölümünde bir 
seneye yakın çalıştıktan sonra asker-
lik görevimi ifa etmek için işten ay-
rıldım.  Askerliği Polatlı ve Alemdağ  
–  İstanbul’da yedek subay olarak on 
sekiz ayda tamamladım. Askerlik dö-
nüşü,  Gölköy Lisesinde ücretli olarak 
bir seneye yakın Psikoloji öğretmen-
liği yaptım. 1980 yılının ilk yarısında 
Gölköy ‘de serbest muhasebeci mali 
müşavirlik mesleğine başladım. Evli 
ve iki erkek çocuk babasıyım. Faaliye-
timi halen sürdürmekteyim.

n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin 
Sebepleri Nelerdir?

 Bu mesleği seçmemin nedeni, 
kuzenimin tavsiyesi ve ilçede mesle-
ğin bir eksikliğini hissettiğim için ter-
cih ettim. Ayrıca, İlçemizin ekono-
mik potansiyelin yüksek olması, ver-
gi mükelleflerin yoğunluğu, zaman-
la bu hizmete talebin daha da artaca-
ğını düşünerek karar verdim. Tabi ki 
çevresel ve ailevi sebepler de etkili ol-
muştur.

n Teknolojik yeniliklerin Muhasebe 
Mesleğine etkileri sizce nasıl oldu.  
Neler söylemek istersiniz. Muha-
sebeye sizin başladığınız dönemle 
bugünü kıyaslayabilir misiniz? Ne-
ler kolaylaştı. Neler zorlaştı sizce.

 İlk işe başladığım dönemler-
de mesleğin zorluğunu biliyordum. 
Kaldı ki o dönemde yardım alabile-
cek kimse olmadığı gibi yasa kitap-
larını da temin etmek zordu ama za-

Bağımsız denetim, 

meslek kariyeri ve 

başarı için çok önem 

taşımaktadır. Özellikle 

genç meslektaşların 

kariyer ve vizyonları 

bakımından çok 

önemsiyorum.

SMMM Mehmet Ender SÖNMEZ

SMMM Sebahattin ÖZMEN

ozmensebahattin@gmail.com

altın yıllar
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manla yine de başarıya ulaşacağım-
dan emindim. O yıllarda kayıt- dışılı-
ğın alabildiğine yoğun olması belge 
düzenin tam olarak yerleşmemesi de 
göz önünde bulundurulursa mesle-
ği de daha da zorlaştırmıştı.  Bunun 
yanında belgelerin deftere elle yazıl-
dığını hesaba katarsak gerçekten zor 
bir süreçti. Ancak, mesleğin 1989 yı-
lında belirli bir statüye kavuşturul-
ması ve daha sonra disipline edilme-
si önemin daha artırmıştır. Teknolo-
jinin gelişmesiyle bilgisayar, muha-
sebe paket programları ve internet 
ortamı derken bugünkü konumuna 
gelinmiştir. Bu da mesleği kolaylaş-
tırdığı gibi bir takım mesleki sorum-
lulukları getirmiştir. Geçmiş dönem-
ler gerçekten zor dönemlerdi, bugün 
gelinen nokta ise sorumluluğu artır-
mış ise de mesleği inanılmaz boyut-
ta kolaylaştırılmıştır.

n Mesleğe Yeni Başlayan Genç 
Meslektaşlarımıza veya Başlaya-
cak Olan Stajyerlerimize Neler 
Söylemek İstersiniz? Nelere dikkat 
etmelerini önerirsiniz. 

 Mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
için iyi bir gelecek ve yaşam adına 
elbette ki önerilerim ve tavsiyelerim 
olacak;  Öncelikle bu mesleği yap-

mak isteyen meslektaşları analitik 
düşünebilen mevzuatı çok iyi ana-
liz edebilen, günün koşullarına yanıt 
verecek bilgi ve beceriye sahip ol-
maları gerekir. Mesleğe ilk adım atıl-
dığı andan itibaren özgüveni olan, 
araştıran, yenilikleri takip eden, dü-
rüst ve güvenilir olmaktır.  Ayrıca, 
çok önemsediğim husus ise mükel-
leflerin karşılaştığı sorunlarla ilgilen-
mektir. Olumsuz olsa dahi gerekli 
araştırma yaparak olumlu yöne dö-

nüştürmenin yollarını aramaktır. Bu 
durumlarla meslek yaşamında sıkça 
karşılaştım ve olumsuz birçok ola-
yı olumluya dönüştürdüm.   Karşını-
za gelen bir olay olumsuz dahi olsa 
araştırın olumluya dönüşebilinece-
ğini düşünün.  Diğer önemli konu ise 
mükellefle olan beşeri ilişkilerdir. İliş-
kiler geliştikçe başarı da kendiliğin-
den gelecektir.

n Kamu Gözetim Kurumunun 
Genç Meslektaşlarının ‘’ Bağım-
sız Denetçi ‘’ Olmaları Konusunda 
(Staj ve Sınavla SMMM Olan Genç 
Meslektaşlarımızın, Bağımsız De-
netçi Olabilmek İçin ) Yeniden Sı-
nava Tabi Tutulması Konusunda 
Görüşleriniz Nelerdir?

 Bağımsız denetim, meslek ka-
riyeri ve başarı için çok önem taşı-
maktadır. Özellikle genç meslektaş-
ların kariyer ve vizyonları bakımın-
dan çok önemsiyorum. Muhase-
be mesleğini denetimle bütünleş-
miş olarak düşünürsek ayrı bir sınav 
yapılmasının kabul edilebilirliği yok. 
Meslek mensupları olarak,  mücade-
lemizi kararlılıkla sürdürmemiz gere-
kir.  Kamu Gözetim Kurumun da sı-
nav konusunu yeniden değerlendi-
receğine inanıyorum.

Denetlenmiş 

tüm kurum ve 

kuruluşlar halkımıza 

güven verdiği gibi 

bilinçlenmesine de 

faydası olacaktır. 

Günümüzde denetim 

artık yaşamın doğal 

bir parçası haline 

gelmiştir.

altın yı l lar
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n TÜRMOB ve Odaları Bağımsız 
Denetim Konusunda İzlediği Poli-
tikalar Hakkında Neler Söylemek 
İstersiniz? 

 Kuşkusuz bağımsız denetim 
kavramı ülkemiz için çok önem arz 
etmektedir. Uygar Ülkelerde güve-
nilir,   donanımlı uzman kadrolara ve 
denetçilere gereksinim vardır. Do-
layısıyla, her kurum ve kuruluş veya 
işletmeler de bağımsız denetçiler-
le denetime tabi tutulmaları kaçınıl-
mazdır.  Bağımsız denetimin başa-
rıya ulaşmasının yolu mali müşavir-
lere öncelik vermekten geçer. Zaten,  
bağımsız denetimin mali müşavirler-
den soyutlanması düşünülemez. Ge-
rek muhasebe vizyonu gerekse ba-
ğımsız denetim lisansı ile bütünleş-
tiğinde başarılı olunacağını düşü-
nüyorum. TÜRMOB ‘ bu güne ka-
dar elinden gelen çabayı gösterdiği-
ni görüyor ve izliyoruz. Ancak, yeter-
li olduğunu düşünmüyorum.  Bun-
dan sonra geniş katılımlı meslek ör-
gütleriyle mücadelesini sürdürmele-
ri halinde başarılacağını umuyorum.  
Böylece, mesleğe yeni bir vizyon ka-
zandıracak ve mesleğimize yeni yeni 
başarıları sağlayacaktır. En önemli-
si ise denetlenmiş tüm kurum ve ku-
ruluşlar halkımıza güven verdiği gibi 
bilinçlenmesine de faydası olacaktır. 
Günümüzde denetim artık yaşamın 
doğal bir parçası haline gelmiştir.

n Sizce Öncelikle Mesleki Sorunla-
rımız Nelerdir? Bu Sorunların Çö-
zümü İçin Neler Söylemek İstersi-
niz. 

 Her meslekte olduğu gibi bizim 
meslekte de, sorunlar hayli çok. An-
cak bu sorunların üstesinden birlikte 
mücadele ile gelineceğini bekliyor ve 
umuyorum. Önemli ve öncelikli olan 
sorunlara kısaca değinmek istiyo-
rum. Sorunlardan en önemli olanla-
rı;  haksız rekabet, aylık verilmesi ge-
reken beyannamelerin birleştirilme-
si,  meslek içi eğitim ve seminerle-
rin yeteri kadar verilmesi, Kamu idare 
ve meslek odalarla meslek mensup-
larla arasındaki bazı olumsuzlukla-
rın ve güvensizliğin giderilmesi,  ver-
gi beyanın bir veya ikiye düşürülme-
si ve müteselsil en sorumluk gibi bir-

çok sorunlar vardır. Bu sorunların üs-
tesinden gelinebilmesi için mensup-
ların,   mesleğe gerektirdiği özen ve 
itinayı göstermeleri ve mükellefler-
le olan ilişkileri üst seviyede tutmalı-
dırlar. Tüm meslek mensupların birlik 
ve beraberlik içinde aşılacağına ina-
nıyorum. 

n VUK Mükerrer 227 de Yer Alan 
Müteselsil Sorumluk Konusunda 
Meslek Mensupları Büyük Bir Risk 
Altında. Sizin Müteselsil Sorumlu-
luk Konusunda düşünceleriniz ne-
lerdir? Nasıl Bir Uygulama Olma-
lı Sizce?

 Müteselsil en sorumluluk ko-
nusunda meslek mensuplarına hak-
sızlık yapıldığına inanıyorum. Bunun 
kabul edilebilirliği yok. Yargı kararla-
rı olumlu olmasına karşın müteselsil 
sorumluluk konusunda somut kriter-
lerin tesbit edilmesi gerekir. Aksi tak-
dirde meslek onurunu zedeleyecek-
tir.   Elbette sorumluluk olması gere-
kir ancak bu kadar ağır sorumluluğu 
kabul etme olanağı yoktur. 

n Zamanınızı Muhasebe Dışında 
Nasıl Geçiriyorsunuz?  Hobileriniz-
den Bahseder misiniz? 

 İş yoğunluğu nedeni ile faz-
la boş zamanım olmuyor fırsat bul-
dukça zamanlarımda seyahat etmeyi 
çok seviyorum. Kitap okumak, Futbol 
maçlarını seyretmek,  satranç ve briç 
oynamak da hobilerim arasında. 

n Oda Seçimlerinizi Mayıs Ayında 
Gerçekleştirdik. Yeni yönetimden 
Beklentileriniz Nelerdir? Oda Faali-
yetleri Hakkında Görüşlerinizi Ala-
bilir miyiz?

 Öncelikle,  yeni yönetimi kut-
lar başarılı olmalarını diyorum.  Do-
ğal olarak yeni yönetimlerden bir-
çok beklentiler olduğu gibi benim de 
beklentilerim var. Öncelikle,  Ulusla-
rarası standartlara uyum entegrasyo-
nu diğer yanda inanılmaz boyutlarda 
teknoloji gelişmişliği sürecinde oda-
lara büyük görevler düşmektedir. Bil-
ginin sınır tanımadığı ve sanal alem-
deki hızlı gelişmeler mesleğe yeni bir 
vizyon kazandırmıştır.   Dolayısıy-
la hiçbir meslek kuruluşu bu vizyo-
nun dışında kalamaz ve kalmamalı-
dır. Bu süreçte odalar öncelikle ulus-
lararası standartlar ışığında mesleği-
mizi ilgilendiren tüm konularda Üni-
versiteler destekli seminerler ve pa-
neller düzenlemelidir. Meslek men-
supları arasındaki haksız rekabeti ön-
lemek için gerekli tedbirleri alması ve 
basit konu dahi  olsa Disiplin Kuru-
lu  devreye  sokulması   gerekliliğine 
inanıyorum. Kamu kurum ve mes-
lek odalarla iyi ilişkiler geliştirmek ve 
meslekle ilgili sorunların çözümün-
de yardımcı olunmalı. Gerektiğinde 
meslek mensupları adına hukukçu 
arkadaşlardan danışma hizmeti al-
malı. Sosyal etkinlikler düzenlemek 
(tiyatro, sanat vs. gibi)  Ayrıca, konut 
ve işyeri olmayanlara siteler oluştur-
mak gibi faaliyetlerde bulunmalarını 
bekliyor ve umuyoruz. 

n Odamız Bülten Dergisi 46’ncı Sa-
yısını çıkartıyor. Dergimiz Hakkın-
da Görüşlerinizi alabilir miyiz?

 Derginin içeriği bakımından ge-
rek meslek gerekse toplum yararı 
gösterilerek hazırlanmış olması öne-
mini daha da arttırmıştır. Mesleki bil-
gilerin öne çıkarılmasının birçok kat-
kıları olmuştur. Tüm üyelerin,  destek 
vermesi gerekliliğine inanıyorum. Ti-
tizlikle hazırlanmış güzel bir dergide 
söyleşi olanağı verdiğiniz için teşek-
kür ederim. Başarıların devamını di-
lerim.

Derginin içeriği 

bakımından gerek 

meslek gerekse toplum 

yararı gösterilerek 

hazırlanmış olması 

önemini daha da 

arttırmıştır. Mesleki 

bilgilerin öne 

çıkarılmasının birçok 

katkıları olmuştur. 
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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 
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iletilmektedir.

Odamızda düzenlenen 
etkinlikler ve eğitimler 

sitemizden günlük 
olarak haberleştirilip 

yayınlanmaktadır.

Odamız internet 
sitesi, her zaman 

siz meslek 
mensuplarının 

hizmetinde

Ordu Merkez İş Bankası IBAN : TR46 0006 4000 0017 1000 6159 67
Ordu Ünye İş Bankası     IBAN : TR41 0006 4000 0017  1210 7679 15
Ordu Fatsa İş Bankası     IBAN : TR90  006 4000 0017  1220 8104 13
Deniz Bank Ordu Merkez  IBAN : TR66 0013 4000 0058 7436 2000 01
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 Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odasının 22.Olağan Seçim-
li Genel Kurulu 14-15 Mayıs 2016 ta-
rihlerinde Ordu SMMM Odası Top-
lantı Salonunda yapıldı. İlk gün gün-
dem maddeleri görüşüldü. İkinci 
gün ise üyeler 09:00-17:00 saatle-
ri arasında oylarını kullandı. Seçime 
katılım  oranı %84 olarak gerçekleşti.  

 Seçimlerde BAHADIR BAŞ 
GRUBU ve ERCAN KIR GRUBU ol-
mak üzere iki liste yarıştı.  Oda Yöne-
tim Kurulunda kullanılan 290 geçerli 
oydan,  Bahadır BAŞ Grubu 223, Er-
can KIR Grubu ise 67 oy aldı. BAHA-
DIR BAŞ GRUBU 156 oy fark ile se-
çimleri kazanmış oldu.  Nisbi Tem-
sil Yöntemine göre yapılan seçimler-
de Yönetim Kurulu Üyeliklerine BA-
HADIR BAŞ GRUBU’ndan Bahadır 
Baş, Ercan Yurttaş, Orhan Murat Gür, 
Mehmet Ender Sönmez, ERCAN KIR 
GRUBU’ndan ise Ercan Kır seçildi. 

 Genel Kurul açış konuşma-
sında Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel 
“Uzunca bir zaman Oda Başkanlı-
ğında bulundum. Bu zamana kadar 
hep önde gittim, ama bundan son-
ra içinizde olacağımı ifade etmek is-
tiyorum. 2013 yılında Oda seçimle-
ri ile seçilen kurullardaki arkadaşları-
mızın görevleri bugünkü Genel Ku-
rulla ve seçimlerle sona eriyor. Her 
şeyin bir sonu vardır, benimde bun-
ca yıl sonra sizlere Oda Başkanı ola-
rak hitap ettiğim son toplantı olacak. 
Benim misyonum değişiyor sadece 
bundan sonra sizlere ağabeylik yap-
mak ve bu zamana kadar edindiğim 
tecrübeleri paylaşmak adına aranız-
dan ayrılıyorum. “ dedi. 

 Genel Kurul Gündem Madde-
leri görüşülmesi devam ederken  “18 
yıl Oda Başkanlığı görev süresi bo-
yunca odamızı başarılı bir şekilde 

temsil ederek mesleğimize, mes-
lektaşımıza, odamıza vermiş olduğu 
hizmetler için Onursal Başkan  seçil-
mesi” hususunda önerge verilerek 
Ertuğrul Yüksel oybirliği ile Onursal 
Başkan olarak seçildi ve kendisine 
bir plaket takdim edildi.  

 Seçim sonuçları hakkında bir 
açıklama yapan Bahadır BAŞ;  Gele-
ceği yönetmek, geçmişin sağlam te-
melleri üzerine oturur. Sayın Ertuğ-
rul Yüksel’den ciddi bir sağlam te-
mel aldık. Allah utandırmazsa bü-
tün arkadaşlarımızla beraber bu sağ-
lam temelin üzerine devam edece-
ğiz. Odamız bugün geldiği nokta, 
1990’dan bu yana yöneticilik yapan 
değerli abilerimiz ve meslektaşları-
mızın emekleri ve katkıları ile olmuş-
tur. Dolayısıyla hepsine ayrı ayrı te-
şekkürü bir borç biliyorum. Aramız-
dan ayrılanları rahmet ile anıyorum.

 22. Olağan Genel Kurul’da 
Ordu Mali Müşavirler Odası bayra-
ğını devir alarak, hizmet yarışını de-
vam ettirmek ve odamızın yükse-
liş trendine katkı sağlamak için şah-
sım ve ekip arkadaşlarım ile birlikte 
Ordu Mali Müşavirler Odası yöneti-
mini devam ettireceğiz. Elde edile-

cek başarıların tek başına yapılama-
dığını biliyoruz. Bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra Odanın bir yö-
neticisi olmak yerine sizler için elini 
taşın altına sokan, üreten, çalışan ve 
paylaşan bir anlayış ile hizmet etme-
yi sürdüreceğiz. 

Farklılık gözetmeksizin mesleki so-
runların çözümüne odaklı hiç kim-
seyi ötekileştirmeden, düşünce ve 
inanç ayrımı yapmadan; dürüst, 
açık, saydam ve herkese aynı yakın-
lıktaki tutumumuzu özenle sürdüre-
ceğiz. Çünkü bizler bir meslek örgü-
tü içindeyiz ve bir üyemizin sorunun 
çözülmesinin bütün mesleğe olum-
lu katkı sağlayacağı inancındayız. 
Seçim bittikten sonra mesleki daya-
nışma başlar. Birlikte biz olarak yü-
rüyeceğiz. 

 Meslek mensuplarımızın so-
runlarının çözümü için bütün gücü-
müzle yeni dönemin görev dağılımı 
ile birlikte çalışmalara başlayacağız. 

 22.Olağan Genel Kurul’a katı-
larak oylarını kullanan tüm meslek 
mensuplarımıza gösterdikleri duyar-
lılık için yürekten teşekkür ederim.” 
dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 22.Olağan 
Genel Kurulunda Bahadır Baş Grubu Kazandı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 22.Olağan Seçimli Genel Kurulu 14-15 
Mayıs 2016 tarihlerinde Ordu SMMM Odası Toplantı Salonunda yapıldı. İlk gün gündem 
maddeleri görüşüldü. İkinci gün ise üyeler 09:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullandı. 
Seçime katılım  oranı %84 olarak gerçekleşti. 
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YÖNETİM KURULU 
BAHADIR BAŞ BAHADIR BAŞ GRUBU
ERCAN YURTTAŞ BAHADIR BAŞ GRUBU
ORHAN MURAT GÜR BAHADIR BAŞ GRUBU
ERCAN KIR ERCAN KIR GRUBU
MEHMET ENDER SÖNMEZ BAHADIR BAŞ GRUBU
 
DİSİPLİN KURULU 
MURAT BAŞARAN SAĞRA BAHADIR BAŞ GRUBU
ÖZGÜR ANLAYAN BAHADIR BAŞ GRUBU
ABDURRAHMAN KARAGÖZ ERCAN KIR GRUBU
SAYNUR TORUNOĞLU BAHADIR BAŞ GRUBU
MERT YÜKSEL BAHADIR BAŞ GRUBU
 
DENETLEME KURULU 
TUNCAY UZUNÇAKMAK BAHADIR BAŞ GRUBU
BARIŞ SAYAN BAHADIR BAŞ GRUBU
EMRAH KIRAÇ ERCAN KIR GRUBU

ÜST BİRLİK DELEGELERİ
ERTUĞRUL YÜKSEL  BAHADIR BAŞ GRUBU
BAHADIR BAŞ BAHADIR BAŞ GRUBU
MUSTAFA YILDIZ BAHADIR BAŞ GRUBU
MURAT GÜNEY ERCAN KIR GRUBU
HALUK CİVBANBAY BAHADIR BAŞ GRUBU
NECMİ KARA BAHADIR BAŞ GRUBU
OSMAN GÖZÜKAN BAHADIR BAŞ GRUBU
ŞÜKRÜ GÖNÜL ERCAN KIR GRUBU

Seçim sonuçları şu şekilde gerçekleşti. 

Yönetim Kurulu
Bahadır Baş Grubu 223 Oy  
Ercan Kır Grubu 67 Oy

Disiplin Kurulu
Bahadır Baş Grubu 202 Oy  
Ercan Kır Grubu 80 Oy

Denetleme Kurulu
Bahadır Baş Grubu 202 Oy  
Ercan Kır Grubu 81 Oy

Üst Birlik Delege
Bahadır Baş Grubu 218 Oy
Ercan Kır Grubu 71 Oy

 Nisbi temsil yöntemine göre yapılan 
seçimler sonrasında Ordu SMMM Odası Ku-
ruları ve Üst Birlik Delegesi aşağıdaki gibi 
oluşmuştur. 
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 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde  22. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu yapılmıştır. Seçimlerde alınan oy dağılımla-
rına göre asil ve yedek üyelerin seçimleri tamamlanmış ilçe seçim kuruluna herhangi bir itiraz olmamasının ardın-
dan alınan mazbata duyurulmuştur. 

 Göreve gelen kurullarımız, seçimin ardından ilk toplantısını 19 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Oda Yöne-
tim, Denetleme ve Disiplin kurulları asil üyelerce yapılan toplantılarda görev dağılımı yapıldı. Buna göre kurullarda 
görev alacaklar şu şekilde sıralandı. 

YÖNETİM KURULU
Bahadır BAŞ BAŞKAN
Ercan YURTTAŞ BAŞKAN YARDIMCISI
Mehmet Ender SÖNMEZ SEKRETER
Orhan Murat GÜR SAYMAN
Ercan KIR ÜYE

DİSİPLİN KURULU
Murat BAŞARAN SAĞRA BAŞKAN
Özgür ANLAYAN BAŞKAN YARDIMCISI 
Mert YÜKSEL SEKRETER
Saynur TORUNOĞLU ÜYE
Abdurrahman KARAGÖZ ÜYE

DENETLEME KURULU 
Tuncay UZUNÇAKMAK BAŞKAN
Barış SAYAN ÜYE
Emrah KIRAÇ ÜYE

Ordu Mali Müşavirler Odası, 22. Olağan (Seçimli) Genel 
Kurul Sonrası İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU DENETLEME KURULU
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 Görev Dağılımın Ardından Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz İle Birlikte, Atatürk Anıtına 
Giderek Saygı Duruşunda Bulundu. Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları ve Ebediyete İntikal Eden Bütün Şehitle-
rimizi Rahmet İle Anıldı. 

 19 Mayıs’ı Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Kurulları Olarak HEP BİRLİKTE KUTLADI.
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Ordu Mali Müşavirler 
Odası’nda Devir Teslim Yapıldı
14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 22. 
Olağan Seçimli Genel Kurulunda seçilen 
Yönetim Kurulu mazbatasını teslim alındı.  
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‘‘Bundan sonra her zaman 
Odanın yanında olacağım.’’

 Ordu SMMM Odası Onursal 
Başkanı Ertuğrul Yüksel: ‘‘ 14 Ma-
yıs 2016’da yapılan Genel Kurul ve 
15 Mayıs’ta yapılan seçimler sonu-
cu yeni Yönetim Kurulu, yeni Dene-
tim ve Disiplin Kurulu üyeleri seçil-
di. Bugünde seçim sonuçları kesin-
leşerek mazbataları alındı. Ben 26 
yıl bu meslek mücadelesi yaptım ve 
yapmaya devam edeceğim. 26 yıl-
lık meslek mücadelemin 18 yılı Oda 
Başkanlığım ile geçti. Bugün bu gö-
revi çok değerli arkadaşım, meslek-
taşım, Odamızın önceki sekreteri 
Bahadır Baş ve ekibine teslim ediyo-
rum. Bu bir bayrak yarışıdır. Yapılan 
seçimleri demokrasi gereği Bahadır 
Baş ve ekibi kazandı, büyük bir başa-
rı elde etti. Ben kendilerine bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar di-
liyorum. Bundan sonra Oda Başka-
nı kim olursa olsun hep Odamın ya-
nında olacağım. Bu nedenle de çok 
mutluyum. Değerli arkadaşıma siz-
lerin huzurunda bu görevi teslim 
ediyorum.’’ dedi ve Yüksek Seçim 

Kurulundan alınan mazbata Ertuğrul 
Yüksel tarafından Bahadır Baş’a tes-
lim edildi.

‘‘Sayın Yüksel’den aldığımız 
bu bayrağı aynı şekilde daha 
yukarılara çıkartmak için 
çalışacağız.’’

 Ordu SMMM Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Bahadır Baş: ‘‘ Değerli 
abimiz Ertuğrul Yüksel bize çok uzun 
zaman boyunca yol arkadaşlığı, ön-
derlik yaptı. 1990’da Orhan Ümit Fe-
lek ile başlayan bu mücadele Ertuğ-
rul Yüksel ile son 18 sene yükselerek 
başarıyla sürdü. Odanın bir masası 
sandalyesi yokken bugün 430 met-
rekarelik bir hizmet binası, 120 kişi-
lik toplantı salonu, 1.400.000 TL aktif 
varlığı ile bizlere büyük bir kurum-
sal kimlik ve marka değeri bıraktı. 
Elde edilen başarı emekle, çalışmay-
la gerçekleşti. Sayın Onursal Başka-
nım ailesinden, çocuğundan, dost-
larından ödün vererek her zaman 
odaya hizmeti öncelikli görev ola-
rak benimsedi. Hiçbir şey kendi ba-

şına ayaklarının üstünde rahat rahat 
yürüyerek olmuyor. Kendisi ailesini 
bütün dostlarını belki bir kenara attı 
Ordu SMMM Odası için elini taşın al-
tına koydu. Biz de Sayın Yüksel’den 
aldığımız bu bayrağı aynı şekilde 
daha yukarılara çıkartmak için çalı-
şacağız. Sayın Onursal Başkanımız 
her zaman bize ışığı gösterdi, hep bir 
yol gösterdi, ağabeylik yaptı. Kendi-
sine teşekkür ediyorum. Bu çiçeği de 
günün anısına kendisine takdim edi-
yorum.’’ dedi.



w w w.ordusmmmo.org.t rORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI oda etkinlikleri

34

Samsun Mali Müşavirler Odası 22. Olağan Seçimli  Genel 
Kurulu Toplantısına Katıldı

 28.05.2016 Tarihinde Sam-
sun SMMM Odası Toplantı Salonun-
da Yapılan, Samsun SMMM Odası 22. 
Olağan Seçimli Genel Kuruluna Oda 
Başkanı Bahadır Baş, Oda Saymanı 
O. Murat Gür, Oda Denetleme Kuru-
lu Üyesi Barış Sayan ve Önceki Dö-
nem Oda Başkan Yrd. Sezai Kantar 
Odamızı Temsilen Katıldılar.

 Genel kurulda konuşma ya-
pan Oda Başkanı Bahadır BAŞ; “Sa-
yın Divan, Sayın Onursal Oda Baş-
kanım, Sayın Oda Başkanım ve De-
ğerli Yönetim Kurulu, Değerli Sam-
sunlu Meslektaşlarımız, Basınımızın 
Değerli Temsilcileri sizleri şahsım ve 

Ordu Mali Müşavirler Odası adına 
sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

 Odamız Genel Kurulunu 14-15 
Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdik. 
18 Yıl Oda Başkanlığı yapan değer-
li abim Ertuğrul Yüksel aday olma-
dı. Bayrağı ondan devir aldım. Ordu 
Odası, Samsun Odası senelerdir hep 
işbirliği içerisinde, sevgi ile saygı ile 
bir arada olmuş. Her iki oda her za-
man her konuda, işbirliği yapmış-
tır. Emeği geçen bütün yönetici ve 
başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürü 
bir borç biliyorum. Yine bu vesile ile 
Samsun Odamızın Kurucu Oda Baş-
kanı Vedat AYDAR’ı rahmet ile anıyo-
rum. 

Değerli Meslektaşlarım; 

 Öncelikle çok önemsediğim 
bir hususu sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. TÜRMOB ve Odalar 1990’dan 
bu yana yapmış oldukları eğitimler, 
seminerler, sempozyumlar, forumlar 
ve panellerle meslektaşlarımıza, biz-
lere çok büyük katkılar sundu. Mes-
leki bilginin güncel olmayanı maa-
lesef hiç birimizin işine yaramıyor. 
6 ay önceki bilgi ile muhasebecilik 
yapmak neredeyse imkânsız. Bu ko-
nularda gerek TÜRMOB, gerek ODA-
LAR önemli çalışmalara imza attılar. 
Neredeyse Üniversiteler gibi, eğitim 
kurumları gibi çalıştılar.

 ÖRNEKLEMEK gerekirse Tek 

Düzen Muhasebe Eğitimleri, Enflas-
yon Muhasebesi Eğitimleri, Yeni TTK 
Eğitimleri, Bağımsız Denetim Eği-
timleri ve pek çok güncel konu eği-
timleri. Odalarımız ve TÜRMOB ka-
dar bu konuya eğilen, zaman ayıran 
bir başka kurum yok neredeyse. Bu 
hakkı teslim etmemiz lazım.

 26 Yıllık süreçte TÜRMOB ve 
odalar kurumsallaşma yönünde 
önemli adımlar attılar. Hizmet bina-
ları ile eğitim sınıfları ile internet si-
teleri ile sosyal medya sayfaları ile 
hep mesleğe katkı sundular. 

 Mesleki sorunlarımız konusun-
da, TÜRMOB ve Odalar her zaman 
önde yürüdü.  Sorunları ilgili kurum 
ve kuruluşlara iletti. Sorunun taraf-
larına raporlar sundu. Ama maale-
sef tek kanatlı kuş uçmuyor değerli 
meslektaşlarım.

 Meslektaşlarımız her çözüle-
meyen sorun konusunda TÜRMOB 
ve Odalara haksız eleştirilerde bulu-
nuyorlar. Elbette eleştiri demokrasi-
nin en önemli fonksiyonudur. Buna 
açığız. Ancak Mecliste yasama ile 
kanun ile çözülecek bir sorunun çö-
zümü için TÜRMOB ve Odaları eleş-
tirmeyi doğrusu çok samimi bulmu-
yorum.  

 TÜRMOB çatı örgütümüz de-
ğerli meslektaşlar. Çatı çökerse hepi-
miz altında kalırız. TÜRMOB’u haksız 
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eleştiriler ile yıpratmamalıyız. Oda-
mızı haksız eleştiriler ile yıpratma-
malıyız. 

 Değerli Meslek Mensupları;

Dünya değişiyor. 2000 li yıllardan 
sonra özellikle teknoloji ve bilgi sis-
temlerinde meydana gelen deği-
meler ve yenilikler MESLEĞİMİZİ 
ÇOK BÜYÜK ORANDA etkiledi. Bilgi-
nin saniyede kıta değiştirdiği bir za-
man dilimindeyiz. Herkes her şekil-
de bilgiye ulaşabilmekte. Muhase-
benin klasik kayıt giren anlayışı yok 
olacak gibi görünüyor. Bunun yeri-
ne MUHASEBNİN REHBERLİK EDEN, 
YOL GÖSTEREN anlayışı öne çıka-

cak. Meslek yasamızın gerekçesinde 
yer alan; işletmelere rehberlik eden 
fonksiyonu zamanla daha da önem-
li hale gelecek diye düşünüyorum. 
Bu sürece hazırlanma ve katkı sun-
ma anlamında bu görüşlerimi sizler-
le paylaştım. Muhasebenin geleceği 
değer yaratan, çözüm odaklı muha-
sebe anlayışı olacak…   

Son olarak Değerli Meslektaşları-
mız; 

 Mesleki sorunlar hepimi-
zin malumudur. Bunların çözümü 
için birlikte hareket etmekten, sen 
ben kavgasından, grup mantığın-
dan uzaklaşmalıyız. Yüz bin kişilik 

muhasebe ailesi olarak, “BİR SESDE 
SEN VER İMZA KAMPANYASINA“  
OTUZBİN imza verdik. Mesleki so-
runlarımıza önce biz sahip çıkmalı-
yız.” dedi. 

 21.05.2016 Tarihinde Giresun 
SMMM Odası Toplantı Salonunda 
Yapılan, Giresun SMMM Odası 22. 
Olağan Seçimli Genel Kuruluna Oda 
Başkanı Bahadır Baş, Onursal Baş-
kan Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri 
M. Ender Sönmez Odamızı Temsilen 
Katıldı.

 Genel Kurulda konuşma yapan 
Onursal Başkan Ertuğrul Yüksel şu 
hususlara değindi: “Biz aynı havayı, 
aynı denizi, aynı mahsulü, aynı coğ-
rafi iklime sahip iki kardeş odayız. 
Biz; Ordu ve Giresun SMMM Odaları 
olarak mesleğimize, meslektaşımıza, 
bölgemize önem vererek samimi, 
paylaşımcı, dostane ilişkiler kurduk. 
Umarım yarın seçilecek olan arka-
daşlarımızla da yıllar boyu bu birlik-
teliğimiz devam edecektir.” Dedi.

 Ordu SMMM Odası Başkanı Ba-
hadır BAŞ ise yapmış olduğu konuş-
mada şu hususlara değindi: “Bilginin 
saniyede kıta değiştirdiği bir zaman 
dilimindeyiz. İnternet ve Teknolojik 
gelişmenin baş döndürücü bir şe-
kilde geliştiğini görüyoruz. Bu ge-
lişmelerin muhasebe mesleğine et-
kileri çak fazla olmaktadır. Kayıt gir-
me üzerine kurulu muhasebe an-
layışının yıkıldığı, kayıtların elektro-
nik ortamda kare kodlar ile yapıldı-
ğı yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu 
değişime meslektaşlarımızı taşımak 

durumundayız. Önümüzdeki süreç-
te meslektaşların rehberlik eden, yol 
gösteren fonksiyonu çokça ortaya 
çıkacaktır. Bu sürece hazırlanmalı-
yız.

 Değerli Meslektaşlarım; Şikâyet 
ediyoruz Haksız Rekabet konu-
sunda, İstanbul, Ankara, İzmir deki 
meslektaşlarımızı anlıyorum. Ama 
biz Giresun’da, Ordu’da yüz, iki yüz 
meslektaş bir araya gelip bu soru-
nu çözemiyoruz. Kanun, yasa ne ka-
dar mükemmel olursa olsun. Biz bir 
araya gelemezsek, biz bunlara sahip 
çıkmazsak maalesef o yasa, yönet-
melik başarıya ulaşamıyor. Bu vesi-
le ile yarın yapılacak seçimde göre-
ve gelecek yeni seçilecek kurullara 
başarılar diliyorum.“ dedi.

Giresun SMMM Odasının 22. Olağan Seçimli 
Genel Kuruluna Katıldı
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 Her yıl, farklı konu ve konuklar-
la, ülkemizin dört bir yanından mu-
hasebe meslek mensuplarının, aka-
demisyenlerin, iş âleminin ve si-
yasi parti temsilcilerinin katılımıy-
la gerçekleşen “Türkiye Muhase-
be Forumu”nun on birincisi ve Tür-
kiye Haksız Rekabet ve Türkiye Etik 
Kongreleri”nin yedincisi, bu yıl 1-2-3 
Haziran 2016 tarihlerinde, Ankara 
Sheraton Kongre Merkezi’nde yapıl-
dı.

 Ordu SMMM Odasını temsi-
len, 11. Türkiye Muhasebe Forumu, 
7. Türkiye Haksız Rekabetle Müca-
dele ve 7. Türkiye Etik Kongresine 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, KGK Başkanı Dr. Genç 
Osman Yaraşlı, Ordu Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Bahadır Baş, Haksız 
Rekabet Kurulu Başkanı Sayit Gülte-
pe, Etik Kurulu Başkanı Sedat Özel ve 
84 Oda Başkanı ile çok sayıda mes-
lek mensubu katıldı.

 İlk gün 11. Muhasebe Forumu 
3 oturumda, ikinci gün 7. Türkiye 
Haksız Rekabet Kongresi 3 oturum-
da, üçüncü gün 7. Türkiye Etik Kong-
resi 2 oturumda çok sayıda meslek 
mensubunun katılımı ile gerçekleş-
tirildi. 

 TÜRMOB tarafından düzenle-
nen Forum, TÜRMOB Genel Başkanı 
Nail SANLI’nın açış konuşmaları ile 
başladı.

 Formun Açılış Konuşmasında 
TÜRMOB Genel Başkanı Nail San-
lı; Meslek mensuplarının yaşadığı sı-
kıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin 

bilgi verdi.

 “Bütün kuruluşlar bizim mes-
lektaşlarımızın ürettiği tablolar, bil-
dirim ve beyannamelere ihtiyaç du-
yuyor ve bu ihtiyaçların sayısı her 
geçen gün artıyor. Biz biliyoruz ki 
kamu, bizden ne kadar bilgi ve belge 
isterse mesleğimiz o kadar gelişe-
cek. Ben hiçbir konuşmamda angar-
ya kelimesini kullanmam, ama sözü-
nü ettiğim bildirim ve beyanname-
lerin sayısının her geçen gün artma-
sı, meslek grubunun üzerinde ciddi 
bir iş yükü oluşturmaktadır. Ciddi iş 
yükü, karşılığı alınamıyorsa anayasal 
anlamda angaryadır. Vergi daireleri-
nin uygulamalarındaki farklılıkların 
giderilmesini isteyen Sanlı, zamana 
endeksli ücret tarifesinin hayata ge-
çirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

 Nail Sanlı, Meslek Mensupları-
nın sorunlarını ve beklentilerini tek 

tek sayarak, Maliye Bakan Yardımcısı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanından çö-
züm beklediklerini söyledi.

11. Türkiye Muhasebe Forumu, 7. 
Türkiye Haksız Rekabetle Mücade-
le ve 7. Türkiye Etik Kongresini İle 
İlgili Oda Yöneticilerinin  Değer-
lendirmeleri:

 Ordu Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı Bahadır BAŞ; Muhase-
be Forumlarının düzenlenmesinde-
ki amaç, genel kurullarda yeterince 
tartışma fırsatı bulamadığımız, mes-
leki ve gündemdeki diğer konuların 
ilgili kişilerin katılımıyla tartışılması-
nı sağlamak, mesleki bilgi paylaşı-
mını arttırmak ve bu noktada yeni 
ufuklar açmaktır. Mesleğimiz sorun 
üreten bir yapıya sahip. Sorunlar var 
olacak. Bizler çözüm üretmeye çalı-

11. Muhasebe Forumu, 7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi ve 
7. Türkiye Etik Kongresinde, Ordu Mali Müşavirler Odasıda 
Temsil Edildi
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şacağız. Bu döngü sürecek. Önemli 
olan bu sorunları, çözüme gayreti ve 
sorumluluğuna sahip olmaktır. Biz 
mali müşavirler olarak bu konularda 
gerekli çalışmayı ve uğraşı vermek-
ten hiçbir zaman yılmadık, yılmaya-
cağız. Ancak bu uğraşlara yoğunlaş-
mada özellikle, mesleki sorumlulu-
ğumuzun adının konulması, genel 
hukuk ilkeleri ile uluslararası uygula-
malara uygun olarak çözümlenmesi 
gerekiyor. Meslek mensuplarına gö-
rünmez adam muamelesi yapılma-
malı.

11.Türkiye Muhasebe Forumu, 7. 
Türkiye Haksız Rekabet Kongresi 
ve 7.  Türkiye Etik Kongresine ka-
tılım sağlayan tüm meslektaşları-
mıza teşekkür eder, başarılar dile-
rim.” dedi.

 Haksız Rekabet Kurulu Başka-

nı Sayit Gültepe: ise şu açıklama-
larda bulundu. “11. Muhasebe Foru-
mu, 7 Türkiye Haksız Rekabet Kong-
resi ve 7. Türkiye Etik Kongresine 
Ordu SMMM Odasını temsilen ka-
tıldık. Kongre organizasyonu, mes-
lek mensuplarının katılımı ve sunu-
lan bildiriler çok başarılıydı. 

 Haksız rekabeti önlemenin 
yolu kapasite denetiminden geç-
mektedir. Kapasite uygulamalarının 
belirlenmesi, meslek mensupları-
nın mesleki faaliyetlerinin gelişimine 
katkı sunacak ve uygulamada yeni 
alanların genişlemesini sağlayacak-
tır. Her ülkede ve her meslek gru-
bunda haksız rekabet ile etik sorun-
ları vardır. Bu sorunlar sadece yasa-
lar ve kurallarla çözülemiyor. Yasalar 
ve kurallara sahip çıkılarak, benimse-
nerek çözülebiliyor. O halde biz de 

mesleğimizin kurallarına sahip çıka-
lım, özümseyip, uygulayalım. Haksız 
rekabetin ortadan kaldırılması için 
meslek mensuplarının eğitim ve hiz-
met standardının iyileştirilmesi ge-
rekmektedir. Dedi. 

 Etik Kurulu Başkanı Sedat Özel: 
şu açıklamalarda bulundu. “TÜR-
MOB Etik kongre oturumları biz mali 
müşavirlere yeni ufuklar açmakta, 
özellikle 7. Etik kongresi açılış bildir-
gesi çok ilginçti; konuşmacı Prof. Dr. 
Aylin Göztaş (Ege Üniv.Öğrt.Üyesi) “ 
Kuşak farkının iş hayatına yansıma-
larına genel bakış” sunumu ile  ilginç 
görüşlere yer vermiştir. Kuşaklar ara-
sı farkın ne derece önemli olduğu-
nu katılımcılara aktarmıştır. Etik Ko-
nusu, Mali Müşavirlerinde önümüz-
deki dönemde gündemini oluştura-
cağa benzemektedir. dedi.

 Ordu Mali Müşavir-
ler Odası Başkanı Baha-
dır Baş, ORMEK, Gülenyüz 
Sanat Kulübü  ve Yekta 
Keskin Hocanın öğrenci-
lerinin Halk Eğitim Merke-
zi  Fuaye salonunda hazır-
lamış olduğu resim sergi-
sini ziyaret etti. Resim ser-
gisinde meslek mensup-
ları Özlem Yıldırım 2 ese-
ri ile Havva Memiş 2 eseri 
ile toplamda 4 eser ile ser-
gide yer aldılar. 

 Oda Başkanı Bahadır 
Baş’ın yaptığı değerlen-
dirmede; Meslektaşlarımı-
zın da eserlerinin olduğu 
bu sergi bizler için gurur 
verici çalışmalar. Mesleki 
çalışmaların yoğunluğu-
nu farklı hobilerle atmak 
aynı zamanda meslektaş-
lar için bir dinlenme bir ra-
hatlama anı oluşturmak-
tadır. Bu anlamda meslek-
taşlarımı tebrik ediyorum. 
Dedi. 

Meslek Mensupları Özlem Yıldırım Ve Havva Memiş’in 
Resimlerininde Bulunduğu Resim Sergisi Ziyaret Edildi
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Ordu SMMM Odası’nda TÜRMOB Tarafından Mali 
Müşavirlere Muhasebe Meslek Etik Eğitimi Verildi

TÜRMOB tarafından Muhasebe Meslek Mensuplarında, etik öğrenme 
yönünde isteklilik yaratarak “Etik Eğitimi” ve Etik Davranış Gelişimini 
sağlamak üzere “ETİK EĞİTİM” uygulaması başlatılmıştır.  

 2016 yılı 1.Dönem “ETİK EĞİ-
TİMİ” TÜRMOB tarafından, Ordu 
SMMM Odası Toplantı Salonun-
da 11.04.2016 tarihinde saat 14.00-
18.00 saatleri arasında gerçekleşti-
rildi. Eğitime Ordu Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, TÜR-
MOB Etik Komitesi Üyesi İlhan Bora, 
TÜRMOB Etik Eğitmeni SMMM Sema 
Bağış, Oda Sekreteri Bahadır Baş, 
Oda Etik Kurulu Başkanı Sedat Özel 
ve Teorik Etik Eğitimlerine internet 
üzerinden müracaat edip, teorik sı-
navlarda başarılı olan meslek men-
supları katıldı.

 Ordu SMMM Odası Başkanı Er-
tuğrul Yüksel:  “Değerli Meslektaşla-
rım hepinizi Ordu Odası Yönetim 
Kurulu adına sevgi ile saygı ile se-
lamlıyorum. Etik eğitimine olan ka-
tılımınız ve desteğiniz için teşekkür 
ediyorum. İlk eğitimi daha önce Gi-
resun SMMM Odasıyla birlikte yap-
tık, bu ikinci eğitimimiz olacak. Etik 
eğitime katılma mecburisi yok ama 
katılmakta, bu mesleği düzgün yap-
makta yarar var. 
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 TÜRMOB’un Etik Portalı üzerin-
den 50,00 TL etik eğitimi ücreti ya-
tıran ve internet üzerinden eğitimle-
ri tamamlayan ve eğitimler sonunda 
uzaktan yapılan teorik sınavları ba-
şarı ile veren meslektaşlarımız ile bu 
gün etik eğitimi gerçekleştiriyoruz. 
Teorik ve Yüz yüze etik eğitimleri ile 
hedeflenen mesleki etik konusunda 
ortak değerler oluşturmak, herkesin 
bu değerlere sahip çıkması konu-
sunda fikir birliğine varmak. Bu gün-
kü eğitimler sonrasında bu eğitime 
katılan meslektaşlarımız Oda ile Etik 
Sözleşmesi imzalayacaklardır. Dok-
torların yemini gibi meslek mensup-
ları da etik hizmet sunacakları konu-
sunda bir taahhüde bulunmaktadır-
lar. Bu eğitimlerin başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi.

 Eğitimlere TÜRMOB adına ka-
tılan Etik Kurul Üyesi İlhan Bora; 
“Değerli arkadaşlar hem şahsım hem 
de TÜRMOB adına hoş geldiniz diyo-
rum. Katılımınız, katkınız için teşek-
kür ediyorum. Sayın Başkanım, de-
ğerli Yönetim Kurulu üyesi arkadaş-
lar sizlerde bu iş yoğunluğu içerisin-
de böyle bir organizasyonu, mesai 
günü olmasına rağmen size de ay-
rıca teşekkür ediyorum. Biz Ordu’ya 
dün geldik sağ olsun yönetici arka-
daşlar bizlerle yakından ilgilendi. Ay-
rıca misafir perverliğiniz içinde te-
şekkür ediyoruz. Ben TÜRMOB Etik 
Kurulu Üyesi olarak Türkiye’nin bir-
çok yerinde bu eğitimi vermeye ça-
lışan, daha doğrusu Etik Kurulu adı-

na katılan biriyim. Ama Ordu’ya 
farklı bir gözle bakıyoruz. Karşıdan 
görüntü bizim için birlikteliğin ka-
lesi şeklinde bir görüntü var. Bu an-
lamda örgütümüz açısından bunun 
böyle olması gerektiğini ve böyle ol-
duğu içinde katılımcı olarak mes-
lektaş olarak sizlere de ayrıca teşek-
kür ediyoruz. Tabii bu yönetici arka-
daşlarımızın meslektaşlarımızla olan 
olumlu diyalogunun sonucunda or-
taya çıkan bir tablo. Bana göre bu tür 
toplantıların etik eğitimi adı altında 
bile olsa esas kazancı, esas getirisi 
birliktelik ortamını sağlamış olması-
dır’’ dedi.

 Eğitime TÜRMOB Etik Eğitme-
ni SMMM Sema Bağış; Bu güzel şeh-
rinizde bulunmaktan çok mutlu ol-
dum. Çok güzel bir şehriniz var. Mi-
safir perverliğiniz için bende teşek-
kür etmek istiyorum. Bende bir mali 
müşavirim, 10 yılı aşkın bir süre-
dir İstanbul’da bağımsız olarak ça-
lışıyorum. İstanbul Mali Müşavir-
ler Odası’nın etik komitesindeyim 

ve TÜRMOB Etik Eğitmenliği yapı-
yorum. Bugünde sizlerle etik eği-
timinin yüz yüze kısmını tamam-
lamak için toplandık. Bugün sizin-
le bol bol etik konuşacağız, kendi-
mizden konuşacağız, mesleğimiz-
den konuşacağız.’’ dedi.

 Konuşmaların ardından Mali 
Müşavir Eğitmen Sema Bağış, etik 
eğitimi hakkında slayt gösterisi eşli-
ğinde bilgi verdi.

 Etik Eğitimi sonrasında etik ta-
ahhütnameler imzalandı.
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 Mükellef Hakları ve Yüküm-
lülükleri konulu seminer, 08 Ni-
san 2016 Cuma Günü Saat 15:00 
ile 17:30 saatleri arasında Ordu Mali 
Müşavirler Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

 Seminere; Oda Başkanı Ertuğ-
rul Yüksel, Samsun Vergi Denetim 
Kurulu Grup Başkanı Vergi Müfetti-
şi Fatih Küçükkaraca, Samsun Ver-
gi Denetim Kurulu Grup Başkan Yar-

dımcısı Vergi Müfettişi İskender Ber-
güzar,  Başkan Yard. Mustafa Çörtük, 
Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda Say-
manı Haluk Civanbay, Oda Yönetim 
Kurulu Koor. Üyesi Mehmet Ender 
Sönmez, meslek mensupları ve staj-
yerler katıldı.  Seminerin açılışını ya-
pan Oda Sekreteri Bahadır Baş, VUK 
Tasarı Taslağı ile Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Tasarı Taslakları ile ilgili çeşit-
li açıklamalarda bulundu.

 Açılış Konuşmasını yapan 
Ordu Mali Müşavirler Odası Başka-
nı Ertuğrul Yüksel konuşmasında şu 
hususlara değindi.

 ‘‘Sayın Samsun Vergi Denetim 
Kurulu Grup Başkanı ve Yardımcı-
sı, çok değerli meslektaşlarım, say-
gı değer stajyerler ve basınımızın 
güzide temsilcileri bir seminerimi-
ze daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 
Odamızın Mayıs Ayında Seçimli Ge-
nel Kurulu var ama biz normal ya-
şamımıza devam ediyoruz. Seçimle-
rin olması yâda olmaması bizi etkile-
miyor. Biz eğitimlerimize kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. Bu zama-

na kadar hep mükellefi nasıl koru-
ruz diye birtakım şeyler yapıldı diye 
kabul ediyorum. Ama artık mesle-
ki risklere karşı kendimizi düşün-
memizin zamanı geldi de geçti diye 
düşünüyorum. Sistem değişti, ince-
lemelerin şekli değişti. Tabii ki artık 
her mükellef incelemeye tabii tutu-
lacak. Sadece muhasebeci mali mü-
şavirler üzerinden piyasayı denetle-
mek, düzenlemek doğru değil. Ma-
liye Bakanlığı’nın yetkilerinin biraz 
daha sahaya çıkması lazım. 

Ordu Mali Müşavirler Odasında “Mükellef Hakları ve 
Yükümlülükleri” Konulu Seminer Düzenledi
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 Mükellefi muhasebeciye ge-
tirdiği, muhasebecinin de kayıt al-
tına aldığı kayıtlar inceleniyor. Ben 
bunu önemsiyorum çünkü muha-
sebeci mali müşavir arkadaşlarımı-
zı mükelleflerimiz önemsemiyor. Fa-
turasını kes diyorsun kesmiyor, bel-
gesini al diyorsun almıyor. Birde üc-
retini mükelleften alıyorsun, bun-
lar bu anlamda sorun. Üstatlar bura-
dayken huzurunuzda ben dile getiri-
yorum. Bugün önemli şeyler konu-
şulacak. Bu seminer önemli bir se-
miner her zaman eğitim yapıyoruz 
vergiyle muhasebeyle ilgili. Vergi ve 
Usul İncelemelerinde Meslek men-
subunun sorumlulukları konuşula-
cak. Vergi İncelemelerinde dikkat 
edilmesi gereken hususlar konuşu-
lacak. Birde müteselsil sorumluluklar 
dile getirilicek. Bunların hepsi bizim-
le alakalı aslında. Kendilerine çok te-
şekkür ediyorum sözü onlara bırakı-
yorum. ’’dedi.

 Samsun Vergi Denetim Kurulu 
Grup Başkanı Vergi Müfettişi Fatih 
Küçükkaraca: ‘‘Sayın Başkanım, De-
ğerli arkadaşım Bahadır Bey,  mes-
lek mensubu arkadaşlar, basınımızın 
değerli arkadaşları hepiniz semineri-
mize hoş geldiniz. Oda Sekreteri Ba-
hadır Bey ile devamlı istişare halin-
deydik söyleşi yapmak için. Mükellef 
Hakları ve Yükümlülükleri konusun-
da görüşlerimizi sizlerle paylaşaca-
ğız. Sizlerin sormak istediği konular 
varsa bunları yanıtlamaya çalışaca-
ğız. Karşılıklı söyleşi ortamında soru 
cevap şeklinde bunu gerçekleştir-
meyi planlıyoruz. Usul incelemele-
ri konusunda henüz Ordu ilinde bir 
çalışma yapılmadı. Biz usul incele-
meleri konusunda yapılan vergi de-
netimlerin de meslek mensuplarının   
müşterileri karşısında haklı konuma 
geçtiğini, meslekte kalitenin arttığını 
düşünüyoruz. Son yıllarda denetim 
elemanı kadrosunda önemli bir artış 
oldu. Ordu’da bu dönem sekiz arka-

daşımız turnede bulunuyorlar. Özel-
likler işlerimizin önemli bir kısmı 
sahte fatura konusunda yoğunlaşı-
yoruz. Müteselsil sorumluluk konu-
su ise meslek mensupları için hassas 
bir konu ’’dedi. Konuşmasının deva-
mında Müteselsil Sorumluluk, Usul 
İncelemeleri konuları ile ilgili açıkla-
malarda bulundu. 

 Samsun Vergi Denetim Kuru-
lu Grup Başkan Yardımcısı Vergi Mü-
fettişi İskender Bergüzar ise; Değer-
li arkadaşlar nezaketinizden dolayı 
sizlere teşekkür ediyorum. “Mükel-
lef hakları aslında çoğumuzun bi-
rebir incelemeler sırasında mükel-
lefin defter ve belgelerini tutarken 
karşılaştığımız ve  birlikte yaşadığı-
mız sürekli kullandığımız haklar ol-
makla birlikte tekrar burada anlat-
ma gereği duyduk.‘’ dedi. Konuşma-
sının devamında Vergi İncelemele-
rinde Mükellef Hak ve Yükümlülük-
leri ile ilgili konusuna değindi.
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 Ordu Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Bahadır Baş, Oda Sekrete-
ri M.Ender Sönmez ve Oda Saymanı 
O.Murat Gür ve 25 Mayıs Çarşamba 
günü Ünye Cumhuriyet meydanın-
da düzenlenen Ahilik Kültür Haftası 
kutlamalarına katıldılar. 

Ahilik Kültür Haftası hakkında bir 
açıklama yapan Oda Başkanı Baha-
dır Baş; “ Ahilik; sevgi ve saygıyı, yok-
sula sahip çıkmayı, akli selimi, her-
kesin kendi sanatı ile yükselmesi-
ni, merhamet, hoşgörü, sevgi, saygı, 
kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, 
dayanışma, paylaşma ve adalet kav-
ramlarını öğütleyen, millet ve dev-
let hayatını en iyi, en güzel, en doğ-
ru ve en mükemmel ölçülerde dü-
zenlemeyi, teşkilatlı hâle getirme-
yi, amaçlayan bir kurumdur. Ahilik 
bir meslek örgütü olmasının yanın-
da manevi terbiye ocağıdır.

Ahilikteki iş ilişkileri İslamiyet’e ve 
kadim geleneklerimize dayanmak-
tadır. Bu yapı, ekonomik hayatla ilgi-
li olan iş ahlakını ve ekonomik faali-
yetlere katılan insanların işlerini hak-
kı ile nasıl yapacaklarına ilişkin ku-

ralları da belirlemiştir. Ahilik, bireysel 
değil, toplumsaldır. 

Anadolu kültürünün en önemli mi-
raslarından biri olan Ahilik sistemin-
de din, dil, ırk farkı gözetmeden her-
kesi eşit gören, böylece milli bütün-
lüğün ekonomik temellerini koru-
yan sosyal bir model olarak herke-
se eşit davranmayı öğütleyen Ahi 
Evran-ı Veli’nin düşüncelerini ve 
Ahilik geleneğini yaşatmak hepimi-
zin borcudur.

Ahiliğin sosyal dayanışma ruhu sa-

yesinde, şehir esnafı ve halkı, kendi 
kendisini idare ediyor, en küçük bir 
suiistimal, yolsuzluk ve geleneğe ay-
kırı harekete fırsat verilmiyordu.

Bu duygularla; Ahilik teşkilatının 
kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rah-
metle, minnetle anıyor, esnaf ve 
sanatkârlarımız başta olmak üze-
re bütün vatandaşlarımızın ‘Ahilik 
Haftası’nı kutluyorum. Dedi

Ahilik Haftası kutlama programı, 
protokol üyelerinin ahilik pilavı dağı-
tımıyla son buldu.

Ordu Mali Müşavirler Odası; Ahilik Kültür Haftası 
Kutlamalarına Katıldı
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Ordu Mali Müşavirler Odası Özel Sporcuları Yalnız Bırakmadı

 Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyo-
nu Türkiye Yüzme Şampiyonası Ordu’da baş-
ladı. 19-20 Nisan 2016 Tarihlerinde Ordu Du-
rugöl Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekle-
şen şampiyonaya 81 İl genelinden 300 Özel 
Sporcu, Antrenör ve Özel Sporcu aileleri ka-
tıldı. Şampiyonada sporcular birinci olabilmek 
için kıyasıya yarıştılar.

 İkinci gün yarışmalarında 50 m kur-
bağalamada 1.06 dakika ile dereceye giren 
İSMMM Odası 2010-2013 Dönemi Yönetim 
Kurulu üyesi, 2013-2016 Dönemi Mesleki Uy-
gulamaları Denetleme Kurulu Başkanı Kazım 
Mermer’in Oğlu İlke Mermer’e Türkiye üçün-
cülüğü madalyasını Odamızı adına Oda Sek-
reteri Bahadır Baş verdi.  

 Türkiye Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu Başkanı Birol Aydın konuşmasın-
da; ”Özel sporcular 81 ilde il teşkilatı olan 
420 spor kulübü 20 bin lisanslı sporcusuy-
la Türkiye’nin en büyük federasyonudur. Özel 
sporcular artık Türkiye’nin en güzel spor sa-
halarında en güzel yüzme havuzlarında spor 
yapmaya başlamıştır. Federasyonumuzun gö-
nüllü bir ordusu vardır.” dedi. 

 Oda Sekreteri Bahadır Baş; 
“Özel Sporcular Spor Federasyonu-
nun bu anlamlı faaliyeti nedeni ile 
tebrik ediyorum. Yürekten kutluyo-
rum. Özel sporcular gerçekten biz-
ler için çok önemlidir. Onların böy-
le bir günde yanlarında olmak oda-

mızı temsilen madalya takmak be-
nim içinde çok gurur verici bir olay-
dır. Brezilya-Rio’da gerçekleştirilecek 
olan Dünya Özel Sporcular yüzme 
yarışmasında ülkemizi temsil ede-
cek yarışmacılara şimdiden teşekkür 
ediyorum. Dereceye giren girmeyen 

bütün sporculara ve ailelerine saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi



w w w.ordusmmmo.org.t rORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI oda etkinlikleri

44

 Ordu SMMM Odası ve Deniz-
bank Ordu Şubesi arasında imzala-
nan protokole göre Odamız Üye-
lerine 2.000,00.TL’ye kadar %0 faiz 
(masrafsız) kefilsiz, teminatsız kredi 
imkanı sağlandı. Oda üyelerimizden 
hesap işletim ücreti, İnternet banka-
cılığı havale ve eft ücreti ve verim-
siz pos ücreti alınmayacaktır. Ayrı-
ca Meslek Mensupları için Banka ve 
Oda arasında imzalanan protokol ve 
yapılan işbirliği kapsamında Oda ve 
Oda üyelerine aşağıda yer alan ayrı-
calıklar Banka tarafından sunulmuş-
tur. İlçelerdeki Üyelerimiz bulunduk-
ları ilçedeki banka şubelerinden mü-
racaat edebilirler. 

Ordu Mali Müşavirler Odasında dü-

zenlenen protokol törenine Ordu 
Mali Müşavirler Odası Başkanı Baha-
dır Baş, Oda Sekreteri Mehmet Ender 
Sönmez, Denizbank Bireysel Banka-
cılık Bölge Satış Müdürü Ayten Özey 

Gören, Denizbank Ordu Şube Müdü-
rü Belgin Metin, Denizbank Bireysel 
Müşteri Temsilcileri Ceren Köymen 
Topal ve Faruk Ekiz Katıldı. 

 Ordu SMMM Odası ve Deniz-
bank Ordu Şubesi arasında imzala-
nan protokole göre Odamız Stajyer-
lerine 10.000 TL düşük faizli özel ih-
tiyaç kredisi imkanı sağlandı. Kredi 
imkanı ile oda stajyerlerinden hesap 
işletim ücreti, İnternet bankacılığı 
havale ve eft ücreti alınmayacaktır. 
Ayrıca Odamız Stajyerleri için Ban-

ka ve Oda arasında imzalanan pro-
tokol ve yapılan işbirliği kapsamında 
Stajyerlerimize özel sunduğu birey-
sel kredi ödeme bilgileri aşağıda be-
lirtilmiştir. İlçelerdeki Stajyerlerimiz 
bulundukları ilçedeki banka şubele-
rinden müracaat edebilirler. 

 Ordu Mali Müşavirler Odasında 
düzenlenen protokol törenine Ordu 

Mali Müşavirler Odası Başkanı Baha-
dır Baş, Oda Sekreteri Mehmet Ender 
Sönmez, Denizbank Bireysel Banka-
cılık Bölge Satış Müdürü Ayten Özey 
Gören, Denizbank Ordu Şube Müdü-
rü Belgin Metin, Denizbank Bireysel 
Müşteri Temsilcileri Ceren Köymen 
Topal ve Faruk Ekiz katıldı. 

Ordu SMMM Odası İle Denizbank A.Ş. Ordu Şubesi Arasında 
Yapılan Görüşmeler Neticesinde Faizsiz Kredi İmkanı

Ordu SMMM Odası İle  Denizbank A.Ş. Ordu Şubesi Arasında 
Yapılan Görüşmeler Neticesinde Stajyer Mali Müşavirlere 
Özel İhtayaç Kredisi İmkanı
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 Vali Yardımcısı Mehmet Erhan 
Türker, Ordu Mali Müşavirler Odasını 
ziyaret etti. Ziyaretçileri Oda Başka-
nı Ertuğrul Yüksel, Oda Başkan Yrd. 
Mustafa Çörtük, Oda Sekreteri Ba-
hadır Baş, Oda Saymanı Haluk Ci-
vanbay, Yönetim Kurulu Koor. Üye-
si M.Ender Sönmez, Oda Meclis Üye-
si Orhan Özgür ve TESMER Yönetim 
Kurulu Üyesi Özlem Yıldırım karşıla-
dılar.

 Ziyarette Vali Yardımcısı Meh-
met Erhan Türker: ‘‘Ordu SMMM 

Odasının değerli yöneticileri 1-7 Mart 
Muhasebeciler Haftası sebebi ile biz-
leri ziyaret etmişti. Bende iadeyi zi-
yarette bulunmak istedim. Ev sahip-
liği için kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Ordu Mali Müşavirler Odasının 
hizmet binası, toplantı salonu ger-
çekten çok güzel. Emeği geçenleri 
kutluyorum.’’ dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel 
ise; ’’Nazik ziyaretinizden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Ayrıca sayın Va-
limize güzel dilekleri için teşekkür 

ediyorum. Muhasebe mesleğimiz 
çok çabuk değişen, gelişen bir mes-
lek. Bu nedenle bizler için eğitim-
ler, seminerler mesleki yaşantımızda 
önemli bir yer tutuyor. Oda hizmet 
binamızda üyelerimize bu hizmet-
leri sunuyoruz. Üyelerimizin güncel 
mesleki bilgilere ulaşması için çaba 
sarf ediyoruz. ’’dedi.

 Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, 
Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Tür-
ker Oda Hizmet Binasını gezdirdi ve 
Oda ile ilgili çeşitli bilgiler sundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker Odamızı Ziyaret Etti

ZİYARETLER
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 Ordu SGK İl Müdür Mehmet Ya-
şar GÜNAY Ve İl Müdür Yardımcıları, 
Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Baş-
kanı Bahadır BAŞ’a Oda Başkanlığı-
na Seçilmesinden Dolayı Duydukları 
Memnuniyeti İletip, Görevinde Başa-
rılar diledi.

 TEB Ordu Şube Müdürü İzzet 
Gülaçtı ve Bireysel Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi Birol Biçer Oda Başkanımız 
Bahadır Baş’a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulunarak, görevinde başarılar di-
lediler

 CHP Altınordu İlçe Başkanı 
Mustafa Kemal ve CHP Altınordu İlçe 
Sekreteri, Odamız Denetleme Kurulu 
Üyesi SMMM Barış Sayan Ordu Mali 
Müşavirler Odası Oda Başkanı Baha-
dır Baş’ı makamında ziyaret ederek 
görevinde başarılar diledi.

Ordu SGK İl Müdürlüğü Ziyareti

TEB Ordu Şube Müdürü İzzet Gülaçtı Ziyareti

CHP Altınordu İlçe Başkanı Ziyareti

TEBRİK ZİYARETLERİ
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 Ordu Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahi-
bi Figen Çakmak Oda Başkanımız Bahadır 
Baş’ı makamında ziyaret ederek, görevinde 
başarılar dilediler.

Ordu Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak Ziyareti

Eski Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Muzaffer Günay Ziyareti
 Eski Ordu İl Kültür 
Ve Turizm Müdürü Mu-
zaffer Günay Oda Başka-
nımız Bahadır Baş’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu.

 Renault Ordu Plaza Müdürü Hüseyin Karataş ve 
Odamız üyesi SMMM İbrahim Karaalioğlu Oda Başka-

nımız Bahadır Baş’ın Yönetim Kurulu başkanlığına seçil-
mesini kutlamak üzere Odamıza ziyarette bulundu.

Renault Ordu Plaza Müdürü Hüseyin Karataş ve Odamız 
üyesi SMMM İbrahim Karaalioğlu’nun ziyareti
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 Ordu Büyükşehir Kent Kon-
seyi Başkanı Atilla Tatar, Engelliler 
Meclis Koordinatörü Cengiz Keskin, 
Çalışma Grubu Koordinatörü Özgür 
Enginyurt ve Engelsiz Yaşam Ça-
lışma Grubu Adil Akyurt Ordu Mali 
Müşavirler Odası Oda Başkanı Baha-
dır Baş’ı makamında ziyaret etti. Zi-
yaretçileri Oda Başkanı Bahadır Baş, 
Oda Sekreteri Mehmet Ender Sön-
mez karşıladılar.

 Ziyarette konuşan Atilla Ta-
tar, ‘‘Mali Müşavirler Odasını önem-
siyoruz ve en üst düzeyde temsil 
edilmenizi istiyoruz. ‘‘dedi. 

 Ordu Büyükşehir Kent Konse-
yi Başkanı Atilla Tatar yaptığı ko-
nuşmada ’’Bir sivil toplum kurulu-
şu olarak, tüm sivil toplum kuruluş-
larıyla birlikte ortak amacımız şeh-
rimize değer katmak, şehrimizi yü-
celtmek ve ortak değerlerde buluşa-
rak ekonomiye katkı sağlamak ama-
cındayız. Bu yönüyle de Mali Mü-
şavirler Odasını önemsiyoruz ve en 
üst düzeyde Kent Konseyinde gele-
cekte temsil edilmenizi istiyoruz. Si-
zin Başkanlığınız döneminde de bir-
likte dayanışma içerisinde ortak pro-
jelerle, faaliyetlerimizi devam ettir-
me niyetindeyiz. Başkanlığınız ha-
yırlı olsun, inşallah bu süreçte iyilik 
için, vefa için, sivil hareket olarak gü-
zel projeler imza atarız. ‘‘dedi.

 Nazik ziyaretlerinden duydu-
ğu memnuniyeti ifade eden ve ziya-
retçilerini makamında ağırlayan Oda 
Başkanı Bahadır Baş ise; ’’Farkında-
lık yaratmaktasınız. Çalışmalarınızda 
taşın altına elinizi koyduğunuzu bili-
yor, bu başarılı çalışmalarınızı görü-
yor ve izliyoruz. Kurum olarak biz-
de üzerimize düşen görevi yapmaya 

hazırız. Demokrasiye hizmet eden, 
sivil toplumun gelişmesine hizmet 
eden sizin gibi kurumların var olma-
sı çok önemli. ‘‘dedi. 

 Ziyaretin ardından Atilla Tatar 
Ordu Mali Müşavirler Odası hizmet 
binasını gezerken, Oda Başkanı Ba-
hadır Baş ise bina hakkında bilgiler 
verdi.

 Ordu Birlik Kooperatif 
Başkanı Kenan GÜLER ve Yö-
netim Kurulu Üyesi, Ordu Mali 
Müşavirler Odası Oda Başkanı 
Bahadır BAŞ’a Hayırlı Olsun Zi-
yaretinde Bulundu.

Ordu Birlik Kooperatifi Başkanı Kenan Güler Ziyareti

Ordu Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Atilla Tatar ve 
Yürütme Kurulu Üyeleri Ordu Mali Müşavirler Odası Oda 
Başkanı Bahadır Baş’ı Makamında Ziyaret Etti
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 Ordu Ziraat Bank Tica-
ri Şube Müdürü Odamız Üyesi 
SMMM Okay Atabay Oda Baş-
kanımız Bahadır Baş’ı maka-
mında ziyaret ederek, görevin-
de başarılar dilediler.

 SMMM Yeterlilik Sınavını kazanarak Odamıza Yeni Üye 
Olan SMMM Çetin Kır Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Baha-
dır Baş’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi

Meslek Mensubu 
Okay Atabay 
Ziyareti

Meslek Mensubu 
Çetin Kır Ziyareti

 SMMM Mustafa Bektaş ve SMMM Ye-
terlilik Sınavını kazanarak Odamıza Yeni Üye 
Olan SMMM Durmuş Baştuğ Ordu Mali Mü-
şavirler Odası Başkanı Bahadır BAŞ’ı ziyaret 
ederek görevinde başarılar diledi

Meslek Mensubu Ziyaretleri

 İzmir Mali Müşavirler Odası Üyesi Ordulu Mes-
lek Mensubu Ali Osman Cörüt Oda Başkanımız Baha-
dır Baş’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.

Ali Osman Cörüt Ziyareti
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 Ordu Barosu Baş-
kanı İlhan Kurt, 22. Genel 
Kurulumuzda seçilerek 
göreve gelen Oda Başka-
nımız Bahadır Baş’ı ziya-
ret ederek görevlerinde 
başarılar diledi. 

 Baro Başkanı İlhan 
Kurt ve Baro Sekrete-
ri Atilla Türk’ü; Oda Baş-
kanımız Bahadır Baş, Oda 

 ORDU Amatör Spor Kulüp-
leri Federasyonu Başkanı Musta-
fa Kılıç ve Fatih Çelebi Oda Baş-
kanımız Bahadır Baş’ı makamın-
da ziyaret ederek, görevinde ba-
şarılar dilediler.

 Ordu Esnaf ve 
Sanatkârlar Birliği Başka-
nı Aydın Bostancıoğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyele-
ri; Ordu Mali Müşavirler 
Odası Oda Başkanı Baha-
dır Baş’a  yeni görevlerin-
de başarılar diledi.

Ordu Barosu Ziyareti

Ordu ASKF Başkanı Mustafa Kılıç Ziyareti

Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Ordu Mali Müşavirler 
Odasını Ziyaret Etti

 Basın İlan Kurumu Ordu 
Şube Müdürü Çetin Oranlı, Oda 
Başkanımız Bahadır Baş’a Oda 
Başkanlığına seçilmesinden do-
layı duydukları memnuniyeti ile-
tip, görevinde başarılar dilediler.

Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Çetin Oranlı Ziyareti

Sekreterimiz Mehmet Ender Sönmez, TESMER Başkan Yrd. Tuğrul Odabaş ağırladı.



w w w.ordusmmmo.org.t r ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI oda etkinlikleri
51

 Ordu Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Oda Başkanımız Bahadır Baş’ı makamında ziyaret ede-
rek, görevinde başarılar dilediler.

Ordu Fenerbahçeliler Derneği Ziyareti

 Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Oda Başkanımız Bahadır Baş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, gö-
revinde başarılar diledi.

Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman Ziyareti
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 Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası’nın kısa bir süre önce yapılan seçimleri sonrasında 
Oda Başkanlığı görevine seçilen Bahadır Baş’ı CHP Ge-
nel Başkan Yrd. Ordu Milletvekili Seyit Torun Ziyaret etti. 

 CHP Genel Başkan Yrd. Ordu Milletvekili Se-
yit Torun; “Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa-
virler Odası Türkiye’de ayrı bir yeri olan, ses getiren bir 
odamız. Önceki başkanları Orhan Ümit Felek ve Ertuğ-
rul Yüksel’in taşıdığı Ordu SMMM Odası bayrağını sizin, 
aynı şekilde devam ettireceğinize eminim. Başta şahsı-
nız olmak üzere bütün Yönetim Kurulundaki arkadaşla-
rıma başarılar diliyorum” dedi.

 Oda Başkanı Bahadır Baş;“ Genel Başkan Yrd. Se-
yit Torun’a Bu Nazik Ziyareti İçin Teşekkür Ediyorum. ” 
Dedi. Konuşmasının devamında Bahadır Baş; Muha-

sebeci, Mali Müşavirlerin pek çok sorunları var. Mesle-
ki sorunlarla ilgili hazırladığımız çalışmayı size sunuyo-
ruz. Bu sorunlarımız özellikle Nispi Temsil seçim siste-
minin kaldırılması, Mesleki angaryalar son bulması, Be-
yan, ödeme ve bildirim sürelerinin, Birliğimiz görüşü alı-
narak, uzatma taleplerini karşılayacak biçimde rasyonel 
şekilde yeniden belirlenmesini, TÜRMOB yönetim kuru-
lunun yapısı ile ilgili anti demokratik nitelik taşıyan YMM 
ve SMMM’lerin sayısı ile ters orantılı olan 5’e 4 temsil ya-
pısına son verilmesini, Meslek Yasamız günümüz koşul-
ları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değişti-
rilmeli istiyoruz. Dedi. Mesleki sorunlar ile ilgili çalışmayı 
Genel Başkan Yrd. Seyit Torun’a sundu. 

 Genel Başkan Yrd. Seyit Torun; “Raporu inceleyip 
konunun takipçisi olacağını” söyledi. 

CHP Genel Başkan Yrd. Ordu Milletvekili Seyit Torun, 
Oda Başkanı Bahadır Baş’ı Ziyaret Etti

 Ordu Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Kaya ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Oda Başkanımız Bahadır Baş’ı 

makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

Ordu Lokantacılar Odası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ziyareti 
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 Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak Oda Başkanımız 
Bahadır Baş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, göre-

vinde başarılar diledi

 Ordu SMMM Odası 24 Haziran Cuma günü Oda 
Başkanı Bahadır Baş, Oda, Oda Sekreteri M.Ender Sön-
mez ve Oda Disiplin Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra 

ile birlikte Albel A.Ş’de Genel Müdür Olarak Atanan Mes-
lek Mensubu Avni Baytar’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bu-
lunuldu.

Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak  Ziyareti

Meslek Mensubu Avni Baytar Ziyaret Edildi

 Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 
Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Rize Mali Müşavir-
ler Odası Başkanı Ali Fuat Çakmakçı ve Artvin Mali Mü-
şavirler Odası Başkanı Serdar Yazgan; 22 Haziran 2016 

Çarşamba Günü Ankara Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Ali Şahin ve Oda Sekreteri Naci Alkan’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunarak, görevlerinde başarılar dilediler.

Ankara Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve Oda 
Sekreteri Naci Alkan’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunuldu



w w w.ordusmmmo.org.t rORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI oda etkinlikleri

54

 Ordu SMMM Odası 16 Haziran Perşembe günü 
Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu’nu Oda Başkanı Bahadır 
Baş, Oda Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Oda Sekreteri 
M.Ender Sönmez ve Oda Saymanı Orhan Murat Gür ne-
zaket ziyaretinde bulundu. 

 Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu; Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ve yeni yöne-
tim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, 
çalışmalarında başarılar diledi.

 Vali Balkanlıoğlu, ”Valilik olarak her türlü desteği 
vermeye hazırız” diyerek, en kısa sürede Ordu Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığını ziya-
ret edeceğini de sözlerine ekledi.

 Yönetim Kurulu Adına Vali İrfan Balkanlıoğlu’na 
teşekkürlerini sunan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, özellikle nitelik-
li ara muhasebe elemanına ihtiyaç duyulduğunu belir-
terek, ”Bu konuda İŞKUR’la da görüşmelerde bulunduk. 
Hem yanımızda çalışanlara, hem de ara muhasebe ele-
manı yetiştirme konusunda oda olarak eğitimler verece-
ğiz. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

 Ziyarette Oda Başkanı Bahadır Baş, Ordu Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu’na Osmanlı Döneminden Bursa’daki Sul-
tan 1.Murat Evkafı’nın Gelir-Gider Muhasebesi 1773-1774 
Dönemi Ait Merdiven tipi Muhasebe Kayıtlarının bulun-
duğu tablo ile Risale-i Felekiyye Kitabı takdim edildi.  

Ordu SMMM Odası Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu’nu 
Ziyaret Etti
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 Ordu SMMM Odası 16 Haziran Perşembe günü 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a Oda 
Başkanı Bahadır Baş, Oda Başkan Yardımcısı Ercan Yurt-
taş, Oda Sekreteri M.Ender Sönmez ve Oda Saymanı Or-
han Murat Gür nezaket ziyaretinde bulundu.

 Ziyarette Oda Başkanı Bahadır Baş, Ordu Büyük-

şehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a Osmanlı Döne-
minden Bursa’daki Sultan 1.Murat Evkafı’nın Gelir-Gider 
Muhasebesi 1773-1774 Dönemi Ait Merdiven tipi Mu-
hasebe Kayıtlarının bulunduğu tablo ile Prof. Dr. Oktay 
Güvemli’nin Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muha-
sebesi Kitabı Takdim Edildi.  

Ordu SMMM Odası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 
Yılmaz’ı Ziyaret Etti
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 Ordu SMMM Odası 24 Haziran Cuma günü Ordu 
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı Oda Başkanı 
Bahadır Baş, Oda Sekreteri M.Ender Sönmez ve Oda Di-
siplin Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra ile sirlikte ne-
zaket ziyaretinde bBulundu. 

 Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yeni 
başkan seçilen Bahadır Baş’a yapmış olduğu nazik ziya-
retinden dolayı teşekkür etti. Yeni görevinde başarılar di-

ledi. Yeni hizmet binasına taşınan Altınordu Belediyesi-
nin hizmet alanını gezdirerek çeşitli bilgiler verdi.

 Oda başkanı Bahadır Baş ise; yeni yapılan hizmet 
binasının ordu’ya yakışan bir nitelikte yapıldığını belirte-
rek altınordu belediye başkanı ve ekibine teşekkür etti. 
Yeni hizmet binasını gezen oda başkanı bahadır baş ha-
yırlı olsun dileklerinde bulundu.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş Ziyaret Edildi
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 Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ve 
Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, 23 Haziran 2016 
Perşembe Günü, Yeni Seçilen Samsun Mali Müşavirler 
Odası Yönetim Kuruluna Nezaket Ziyaretinde Bulundu. 
Yeni Dönem İçin Başarı Dileklerini İlettiler. 

 Samsun Mali Müşavirler Odası Başkanı Hayrul Ka-

yar; Nazik Ziyaretleri İçin Teşekkür Etti. 

 Ziyarete Samsun Mali Müşavirler Odası Başkan Yrd. 
Sevcan Tekinaslan Altınova, Oda Sekreteri Dilaver Öğüt-
çü, Oda Saymanı Adem Kara, Denetleme Kurulu Başkanı 
Emin Kırbıyık, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Doğru Ve 
Disiplin Kurulu Üyesi Ersan Görgün katıldılar.

Yeni Seçilen Samsun Mali Müşavirler Odası Yönetim 
Kuruluna Nezaket Ziyaretinde Bulundu

 Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Başkanı Bahadır 
Baş ve Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel 23 Haziran 
2016 Çarşamba Günü; Yeni Göreve Başlayan Samsun 
Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Vergi 

Müfettişi Hüseyin Öztürk’ü, Grup Başkan Yrd. Vergi Mü-
fettişi Fatih Küçükkaraca, Grup Başkan Yrd. Vergi Müfet-
tişi İskender Bergüzar’ı ve Grup Başkan Yrd. Vergi Müfet-
tişi Özgüç Erkan’ı Ziyaret Ettiler.

Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler 
Grup Başkanı Ziyaret Edildi
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Ülkemizin ticari yaşamında önemli et-
kileri olan ve bundan sonra da bu etki-
leri olumlu olarak hissedeceğimiz Türk 
Ticaret Kanunu, birkaç yıl önce aşa-
malı olarak uygulanmaya başlanmış-
tı. Ticari yaşamda ortaya çıkan bazı ak-
saklıkları engellemek için bu kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi için 
yasa tasarısı hazırlandı. Buna ilişkin de-
ğişiklikler ve son ortaya çıkan bazı ka-
nun değişiklikleri aşağıda incelenmeye 
çalışılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu Tasarı Taslağı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
(“Kanun”) uygulama sürecinde ortaya 
çıkan problemlerin giderilmesi ve ihti-
yaçların karşılanması amacıyla; Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 
“Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı Taslağı” (“Taslak”) hazırlanıp ka-
muoyu görüşüne açılmıştır. 

 Tasarının ilk 12 maddesi 6102 sa-
yılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan 
değişiklere ilişkindir. Bu maddelerde 
yer alan önemli değişiklikler ise aşağı-
daki gibidir:

 - Taslağın 1. Maddesine göre; 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pay def-
terinin ve genel kurul toplantı ve mü-
zakere defterinin elektronik ortamda 
tutulmasını zorunlu kılmaya yetkili kı-
lınmaktadır. Uygulamada pay defteri-
nin kaybolması ya da bu deftere ulaşı-
lamaması, ortaklar arasında husumetin 
yaşandığı hallerde mükerrer pay defte-
ri tutulması ve ortaklıktan ayrılma ya 
da ortaklığa dahil olma durumlarında 
pay defterine yapılan kayıtlar yönetim 
kurulu tarafından yapıldığından, yöne-
tim kurulunca bu görevin yerine geti-
rilememesi durumunda sonradan or-
taklığın ispatında sorunlarla ve buna 
bağlı haklarının ihlal edildiği iddiala-
rı ile karşılaşılmaktadır. Yapılan bu dü-
zenleme ile uygulamada yaşanan so-
runların önüne geçilmesi amaçlan-
maktadır.

 - Taslağın 2. Maddesinde önem-
li sayılabilecek düzenleme ise; ano-

nim şirketlerin olağan genel kurulları-
nın faaliyet döneminin ilk beş ayı içe-
risinde yapılabilme olanağının getiril-
mesidir. Bu düzenlemeye paralel ola-
rak denetçi seçimi ile ilgili süreler de 
faaliyet dönemini izleyen beşinci ayı-
nın sonuna kadar uzatılmaktadır. Bu 
hükümler limited şirketlere de kıya-
sen uygulanmaktadır. Ayrıca taslağın 
10. Maddesinde yer alan düzenleme 
ile Kanun’da öngörülen sürede olağan 
genel kurulu toplantıya çağırmayan 
yönetim kurulu üyeleri ile limited şir-
ket müdürlerinin her biri hakkında idari 
para cezası (2016 yılı için 5.209 TL) uy-
gulanacaktır. 

 - Taslağın 4. Maddesi ile; 
Kanun’un 195. Maddesinde yer alan 
şirketler topluluğunun asgari kaç şir-
ketten oluşacağı hususu netleştiril-
mektedir. Getirilen düzenleme ile şir-
ketler topluluğu oluşabilmesi için bağlı 
veya hakim konumunda olmasına ba-
kılmaksızın asgari üç şirketin şart oldu-
ğu hükme bağlanmaktadır. 

- Taslağın 5.Maddesi ile taşınmazla-
rın şirkete ayni sermaye olarak konul-
ması hükümleri hafifletilmektedir. Bu 
maddeye göre şirket ortağı veya üçün-
cü kişiye ait olup da çoğunlukla şirke-
tin acil nakde ihtiyacı olduğu durum-
larda kredi kullanılabilmesi adına üze-

rinde ipotek tesis edilen taşınmazla-
rın, şirket sermayesinin korunması il-
kesini zedelemeden ipotek alacaklı-
sının yazılı muvafakatiyle şirkete ayni 
sermaye olarak konulabilmektedir. Ay-
rıca kamulaştırma yoluyla üzerinde ir-
tifak hakkı tesis edilen taşınmazların 
sermayeye ilavesinin istenilmesi duru-
munda taşınmazın değerinde meyda-
na gelen değişiklikler bilirkişi raporu ile 
belirlenecek ve sermaye ilavesi müm-
kün olabilecektir.

 - Taslağın 6. Maddesine göre; 
yönetim kurulunun, müdürlerin ve 
aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisi-
ne haiz kişilerin atanmasına ilişkin yet-
kisi sınırlandırılmaktadır. Yeni düzenle-
me ile sınırlı yetki verilenler ile bir şu-
benin işleriyle ilgili olarak temsili yet-
kili kılınanlar hariç, müdürlerin ve aynı 
işleve sahip imza yetkisine haiz bulu-
nanların atanmaları ve görevden alın-
maları yönetim kurulunun devredile-
mez görev ve yetkileri arasında sayıl-
maktadır.

 - Kanun’un 456. Maddesinin 1. 
Fıkrasına göre; “İç kaynaklardan yapı-
lan artırım hariç,  payların nakdî bedel-
leri tamamen ödenmediği sürece ser-
maye artırılamaz. Sermayeye oranla 
önemli sayılmayan tutarların ödenme-
miş olması sermaye artırımını engelle-
mez.“

 Bu fıkradaki “Sermayeye oran-
la önemli sayılmayan tutarlar” ifade-
si taslak ile “Sermayenin yüzde beşin-
den azı” şeklinde değiştirilerek, uygu-
lamadaki farklılıkların önüne geçilmek 
amaçlanmıştır.

 - Kanun’un 462. Maddesinin 3. 
Fıkrasına göre; bilançoda sermaye-
ye eklenmesine mevzuatın izin verdiği 
fonların bulunması hâlinde, bu fonlar 
sermayeye dönüştürülmeden, serma-
ye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye 
arttırılamayacağı,  hem bu fonların ser-
mayeye dönüştürülmesi hem de aynı 
zamanda ve aynı oranda sermayenin 
taahhüt edilmesi yoluyla sermaye ar-
tırılabileceği hükme bağlanmıştır. Söz 
konusu fonların yapılmak istenen na-
kit sermaye artırımından daha az oldu-

Türk Ticaret Kanunu Değişiyor!

Doç. Dr.  Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi

Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  /  
İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

vdemir@gsu.edu.tr
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ğu durumlarda şirketler ancak bu fon-
lar oranında sermaye artırabilmektedir. 

Yapılan değişiklikle, belirtilen şekilde 
yapılacak sermaye artırımlarında, fon 
miktarı taahhüt edilen miktardan az 
ise, fonun tamamı sermayeye dönüş-
türülmektedir. Ancak; şirkette oy hak-
kına haiz bütün pay sahipleri sermaye 
artırımına ilişkin genel kurulda oybirli-
ği ile alacakları bir kararla, fonun kulla-
nılmasına ilişkin bu kurallara tabi olun-
maksızın da taahhüt yoluyla sermaye 
arttırılabilmektedir. 

 - Kanun’da senede bağlanma-
mış nama yazılı payların devri için şekil 
şartı yer almamaktadır. Yapılan düzen-
lemeyle; senede bağlanmamış nama 
yazılı payların devrine ilişkin devir ve 
devir borcunu doğuran işlemlerin ya-
zılı şekilde yapılacağı ve tarafların im-
zalarının noterce onaylanacağı hükmü 
getirilmektedir.

 - Tasarı ile; Kanun’un genel ku-
rulda organın temsilcisi, bağımsız tem-
silci ve kurumsal temsilci ile ilgili 428. 
Maddesi, bu maddeye bağlı bildirimleri 
düzenleyen 430 ve 431. Maddeler yü-
rürlükten kaldırılmaktadır. 

Turizm İşletmelerinin Kira ve 
Ecrimisil Borçları

 26 Nisan 2016 tarih ve 29695 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren “65 Yaşını Doldurmuş Muh-
taç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan-
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun” turizm işletme-
lerinin 01.01.2016 tarihi ile 31.12.2016 
tarihi arasındaki dönemde tahsil edil-
mesi gereken kira ve ecrimisil borçları-
nın ertelenmesini sağlamaktadır.

Düzenleme ile; Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 
üzerinde konaklama amaçlı turizm te-
sisleri yapılmak üzere adlarına kamu 
arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcı-
lar ve işletmecilerden; irtifak hakkı te-
sis edilip edilmediğine veya kullanma 
izni verilip verilmediğine bakılmaksı-
zın 01.01.2016 tarihi ile 31.12.2016 ta-
rihi arasındaki dönemde tahsil edil-
mesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak 
hakkı, kullanma izni bedelleri ve hası-
lat payları ile Kültür ve Turizm Bakan-
lığından belgeli konaklama tesisleri ta-

rafından Hazine taşınmazlarının izinsiz 
kullanımlarından dolayı aynı dönemde 
tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi ge-
reken ecrimisillerin ödeme süreleri bir 
yıl ertelenmektedir. Ertelenen alacak-
lar, bu sürenin sona erdiği tarihten iti-
baren üç yılda ve üç eşit taksitle her-
hangi bir zam veya faiz uygulanmadan 
tahsil edilecektir. Süresinde ödenme-
yen taksitler ilgili mevzuat gereği zam 
veya faiz uygulanarak tahsil edilecektir.

 Ertelenen bedel ve paylar-
dan 26.04.2016 tarihinden önce tah-
sil edilenler, ilgililerince talep edilme-
si hâlinde iade veya erteleme süresinin 
sona erdiği tarihten sonra tahsil edil-
mesi gereken bedellere mahsup edile-
bilecektir.

 Ertelenen tutarlar, ilk taksiti 2017 
yılı eylül ayında, müteakip taksitler de 
izleyen yılların aynı ayında ödenmek 
üzere ve taksit süresince herhangi bir 
zam ve faiz uygulanmaksızın üç eşit 
taksitte ödenecektir. 

 Bu hükümlerinden yararlanmak 
isteyen borçluların belirtilen şartların 
yanı sıra dava açmamaları, açılmış da-
valardan vazgeçmeleri ve kanun yol-
larına başvurmamaları şarttır. Uygu-
lamaya ilişkin usul ve esasları belirle-
mekte Maliye Bakanlığı yetkili kılın-
maktadır.

Denetime Tabi Şirketler ve Genel 
Kurulda Denetçi Seçimi 

 “Bağımsız Denetime Tabi Ola-
cak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Ka-
rarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye 
Bakanlığı’nın 12.2.2016 tarihli 216 sayı-
lı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Tica-
ret Kanunu’nun 397. Maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 16.2.2016 tarihin-
de kararlaştırılmıştır.

 Bu karara göre; tek başına veya 
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlik-
te belirlenen üç kriterden en az ikisini 
iki dönem ardarda geçmesi durumun-
da bağımsız denetime tabi olacaktır. 
Bu kriterler;

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü 
Türk Lirası

b) Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon 
ve üstü Türk Lirası

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü

şeklinde belirlenmiştir.

 Bu düzenlemeler ışığında 2014 ve 
2015 yıllarında belirtilen kriterleri sağ-
layan sermaye şirketlerinin 2016 yılın-
da yapacakları genel kurullarında de-
netçi seçimine ilişkin gündem madde-
si oluşturarak denetçi seçimini yapma-
ları gerekmektedir.

 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 397.maddesinin 2.fıkrası-
na göre; “Denetime tabi olanlar, hazır-
lanmış olan finansal tablolarının dene-
timden geçip geçmediğini, denetim-
den geçmiş ise denetçi görüşünü ilgi-
li finansal tablonun başlığında açıkça 
belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yö-
netim kurulunun yıllık faaliyet rapo-
ru için de uygulanır. Denetime tabi ol-
duğu hâlde, denetlettirilmemiş finan-
sal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu, düzenlenmemiş hük-
mündedir.” İfadeleri yer almaktadır.

 Bu itibarla ileride cezai yaptırımlar 
ve hukuki sorunlar ile karşılaşmamak 
adına şirketlerin önlem alması faydalı 
olacaktır. 
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 Türk muhasebe düşüncesinin 
batılılaşma süreci Tanzimat Fermanı 
(1839) ile başlar ve 2011 yılında yü-
rürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’na 
kadar devam eder.  Bu 172 yıllık sü-
reç iki ana bölümden oluşur. İlk bö-
lüm Osmanlı dönemini kapsar (1839 
-1922), ikinci bölüm de Cumhuriyet 
dönemidir (1922 -2011).   Yani mu-
hasebe düşüncesi açısından Cum-
huriyet, Tanzimat’ın devamı niteli-
ğindedir.  Cumhuriyet, batılılaşmada 
Tanzimat’ın önündeki engelleri açan 
bir fonksiyon üstlenmiştir. 

 Tanzimat bir toplumsal değişim 
başlangıcıdır. İdari ve mali reformları 
kapsar.  Ayrıca mülkiyet hakkına, hu-
kuksal eşitliğe, askerlik düzenine dö-
nük yanları vardır.  Bu nedenle bu 
değişimin idari boyutunun, mali bo-
yutunun öncelikle incelenmesi ge-
rekir. Ancak bu değişimin bir dizi ya-
sal düzenlemeleri vardır. Bunlar ara-
sında anayasal nitelikte olanların te-
mel bir işlevi olmuştur.  Bunlar Tan-
zimat Ferman (1839), Islahat Ferma-
nı (1856) ile başlayan ve daha sonra 
1876 – 1982 yılları arasında düzenle-
nen dört anayasa ile devam eder.  Bu 
düzenlemeler, toplumsal değişimin 
temellerini belirleyici olmuştur.  Bu 
temel yasal düzenlemelere uyumlu 
kurumların peş peşine oluşturulma-
ğa başlandığı ve değişim uygulama-
larının yürürlüğe girdiği gözlenmek-
tedir.   Bu temel yasal düzenlemeler 
zaman içinde, Cumhuriyet döneni-
nin başlarında yayınlanan Türk Me-
deni Kanunu gibi yasal düzenleme-
ler ile desteklenmiştir.  

 Toplumsal  yaşamdan,  iktisa-
di anlayışa, ticaret hukukuna kadar 
uzanan  zincirin her halkası, İslami 
kurallar ve şeriata göre şekillenmiş 
bir toplumun, XIX. yüzyıl ortalarında-
ki koşullar çerçevesinde, batılılaşma 
hamlesini başlatması kolay  olma-
mıştır.    

 Bir de Osmanlı İmparatorluğu-
nun, bölgedeki  öteki devletler ve bu 
arada Türk devletleri gibi iktisadi açı-
dan  devletçi bir yapıya sahip olma-
sının, bir başka güçlük olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir, r  Çünkü böy-
le bir yapıda  özel kesim gelişeme-
miş ve sermaye birikimine sahip du-
ruma gelememişti. Batı toplumların-
da ise, kapitalist anlayış çerçevesinde 
bir ortam  oluşmuştu.  

 Bu kısa açıklamalar göstermek-
tedir ki,  Osmanlı’nın batılılaşma ha-
reketinin, bir yandan İslamik koşulla-
rın ve bir yandan da devletçilik an-
layışının direnci ile karşılaşması kaçı-
nılmaz  olmuştur. 

 Bu ortam içinde Osmanlı’nın 
batılılaşma hareketini, devlet kurum-
larının batı Avrupa ülkelerindeki dü-
zene  göre yeniden organizasyonu 
ile başlattığı gözlenmektedir.  Dış iş-
leri bakanlığı ve maliye bakanlığı ilk 
değişen kurumlar arasında yer al-

mıştır.  Başka alanlarda olduğu gibi, 
muhasebe düşünesi de,  devletçi-
lik dolayısı ile, mali işlerin yürütül-
düğü Hazine-i Amire’de defterdar-
lık örgütlenmesi çerçevesinde ge-
liştiği için, batı anlayışı çerçevesinde 
Maliye Nezareti’nin kuruluşu, muha-
sebe düşüncesinin de,  Tanzimat ile 
birlikte batılılaşma sürecinde ilk etki-
lenen kurumlar arasında yer alması-
na neden olmuştur.  Bu gelişmeyi et-
kileyen ve çabuklaştıran olaylar 1840 
– 1850 yılları arasında yaşanmış-
tır.  Bunlardan ilki,  özel kesimde ser-
maye birikimi olmadığı için, devle-
tin Fabrika-i Hümayun adı ile, iktisa-
di devlet kuruluşu anlayışı çerçeve-
sinde  kurulan sanayi kuruluşlarıdır.  
Buna göre devletin kurduğu fabrika-
lar para kazanacak ve yatırılan ser-
mayeyi geri ödeyecekti.  Bu girişim, 
işletmecilik deneyiminin yetersizli-
ği, işletmeci bulunmaması ve devlet 
muhasebesinde kullanılan merdiven 
yönteminin kâr hesaplamaya elve-
rişli olmaması nedenleri ile genellik-
le başarısız olmuştur. Bunun üzerine 
1840’lı yılların ortalarında Fransa’ya 
işletmecilik eğitimi almaları için iki 
yüz dolayında öğrenci gönderilmiş-
tir.  Bu öğrenciler döndüklerinde, çift 
yanlı kayıt yöntemini ve batının ti-
caret hukukunu Türkiye’ye getirmiş-
lerdir. Ve 1850 yılında, Napolyon’un 
Code de Commerce’nin iki kitabı-
nı Kanunname-i Ticaret adı altında 
yayınlamışlardır.  Bu yasanın getirdi-
ği iki yenilikten birisi batı usulü tica-
ret şirketlerinin kurulmasına öncü-
lük yapması, öteki de çift yanlı ka-
yıt  yönteminin defter sistemini ge-
tirmesi olmuştur.   Ticarette şeriat  
hükümlerinin geçerli olması nedeni 
ile, bu yasa sadece yabancı sermaye 
ile oluşturulan şirketlerin  önünü aç-
mıştır.  Muhasebe düşüncesinin batı-
lılaşma sürecini, öteki sosyal konula-
ra göre hızlandıran bu gelişmeler ol-
muştur. 

Türk   Muhasebe  Düşüncesinde Batılılaşma Süreci               
(1839 – 2011)

Prof. Dr. Oktay Güvemli
Marmara Üni.  E. Öğr. Üyesi

makale
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Osmanlı’da  bir çok sosyal  oluşum 
gibi, muhasebe düşüncesi de devlet 
muhasebesinde  geliştiği için, batılı-
laşma da, yabancı sermaye ile oluş-
turulan şirketler yanında,  devlet mu-
hasebesinde ortaya çıkmaya başla-
mıştır. 

 Öte yandan, yenilikçi sosyal po-
litikalar ile Osmanlı halkları arasında 
eşitliklerin sağlanmaya başladığı ve 
sonra da vergicilikte önemli değişik-
liklerin gündeme geldiği gözlenmek-
tedir. Maliye Nezareti çağdaş bir gö-
rünüm çerçevesinde örgütlenirken,  
1845 yılında ilk devlet bütçesi   çalış-
malarının başlatıldığı,  yüzyılın ikin-
ci yarısının ortalarında da devlet mu-
hasebesinde çift yanlı kayıt yönte-
minin uygulanmasına geçildiği gö-
rülmektedir. Devletin bir yandan da 
kendi örgütlerini denetlemek ama-
cı ile Maliye Nezareti’nde Heyet-i 
Teftişiye’yi (1879) kurduğu dikkati 
çekmektedir. . Başarılı bir denetleme 
örgütü olan bu kuruluş,  2011 yılına 
kadar  varlığını sürdürmüştür.          

 Batının, kapitalizm çerçeve-
sinde özel kesimin gelişme süreci-
ni yaşadığı da dikkati çekmekteydi. 
Bu durum karşısında Osmanlı’nın, 
devlet kurumlarını yeniden düzen-
leme yanında,  özel kesimi güçlen-
dirme çabalarına yöneldiği de gö-
rülmektedir. Özel kesimi güçlendir-
mek için 1879-1885 yılları arasında 
Osmanlı, üç aktiviteyi  yaşama geçir-
meyi başarmıştır.                   Bunlar-
dan birisi, batı anlayışı çerçevesinde 
özel kesimin mesleki örgütlenmesi-
ni (İstanbul Ticaret Odası) sağlama-
sıdır (1879-1882), ikincisi çift yanlı 
kayıt yöntemine geçilmesidir (1879).  
Üçüncüsü de, 1883 yılında işletmeci 
yetiştirmek üzere  eğitim kurumunu 
(Ticaret Mektebi Alisi) oluşturmak ol-
muştur. Bu dönemin muhasebe eği-
timi açısından önemi, orta eğitim-
den başlayan geniş bir eğtim yelpa-
zesinin imparatorluk topraklarında 
yaygınlaşmasıdır.  

 1885 Yılından Cumhuriyet’in 
kuruluşuna kadar geçen sürede, o 
zamana kadar oluşturulan kurumlar 
fazla bir gelişme gösterememişler-
dir XIX.  Yüzyılın son on – onbeş yı-
lında bu kurumlar varlıklarını ancak 

sürdürebilmişlerdir.  İktisadi anlayış-
taki devletçiliğin ve ticarette İslami 
kuralların geçerliliğini koruması ve 
XX. yüzyılın ilk yirmi iki yılının siya-
si istikrarsızlık ve harplar içinde geç-
mesi, iktisadi ve ticari alanlarda ol-
duğu gibi  muhasebe düşüncesinde 
de batılılaşma  sürecini yavaşlatmış-
tır.  Dış iki etken muhasebe düşün-
cesini zorlamışsa da, gelişme sınırlı 
olmuştur. Bu etkenlerden birisi 1850 
Ticaret Kanunu’na dayalı yabancı 
sermayeli, Osmanlı Bankası (1856), 
Duyun-ı Umumiye’nin kurduğu Reji 
(tütün) şirketi  ( 1883) gibi kuruluşla-
rın çağdaş muhasebe anlayışı ile yö-
netilmesi  olmuştur.  İkincisi ise, 1878 
yılında İngiliz idaresine geçen Kıbrıs 
adasında çift yanlı kayıt yönteminin 
ve bağımsız denetimin, adadaki va-
kıflarda erkin bir şekilde uygulanma-
sıdır.  Ancak bu uygulamalar yöresel 
kalmış ve muhasebe düşüncesinin 
gelişmesine fazla bir katkı yapama-
mıştır. 

 Tanzimat sonrası muhasebe 
düşüncesinin batılılaşma çabaları-
nın Fransız muhasebe kültürü çerçe-
vesinde olduğunu belirtmek uygun 
olacaktır.  Bu kültürel etki XX. yüzyılın 
başlarında da devam etmiş, Birinci 
Dünya Harbi boyunca yerini Alman 
kültürüne bırakmış,  İkinci Dünya 
Harbi’nden sonra da Amerika  kültü-
rü egemen olmaya başlamıştır. 

 Muhasebe düşüncesinin batılı-
laşma sürecinin ikinci büyük ham-
lesi Cumhuriyet (1922) ile başlamış-
tır. Cumhuriyet önce, her alanda ba-
tılılaşma sürecinin önünü açacak 
olan şeriat uygulamaları yerine laik-
lik prensibini getirmiştir.  Devlet mu-
hasebesinde bu gelişme, iki aşamalı 
gerçekleşmiştir. Önce devletin vergi 
düzeni değiştirilerek,  verginin tarım-
dan sanayi ve ticarete kaydırılma-
sı sağlanmış, sonra da verginin be-
yan usulüne göre alınması kararlaş-
tırılmıştır. Bu iki yeniliğin iki sonucu 
olmuştur.  Bunlardan ilki, muhasebe-
nin daha bilinçli olan ticaret ve sa-
nayi kesimine kaymış olmasıdır.    Bu 
değişimin ikinci etkisi ise, vergi be-
yannamelerinin denetlenmesi so-
rununun, denetleme fonksiyonunu 
gündeme getirmesi olmuştur. Çift 
yanlı kayıt yönteminin soldan sağa 

yazı tekniğine göre gelişmiş olması 
gerçeği karşısında, 1928 yılında genç 
Cumhuriyet’in Latin harflerine geçi-
şi, çift yanlı kayıt yönteminin gelişme 
sürecini hızlandırmıştır.     

 Cumhuriyet dönemini, muha-
sebe düşüncesinin batılılaşma sü-
reci açısından üç döneme ayırmak 
olanağı vardır.   İlk dönem,  1922 – 
1950 dönemidir.   Karma ekonomi-
nin hakim olduğu, bir dönemdir Bu 
dönemde, 1840-1850 yılları arasında 
Osmanlı’nın denediği iktisadi devlet 
kuruluşlarını oluşturma girişiminin, 
genç Cumhuriyet kadroları tarafın-
dan yeniden başlatıldığı görülmek-
tedir.  Özel kesimin sermaye birikimi 
sağlayamaması karşısında  Cumhu-
riyet hükümetlerinin kurduğu üre-
tim tesisleri muhasebe düşüncesinin 
gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.   
Öte yandan özel kesimin teşvik ya-
saları ile yatırımlarının ve gelişmele-
rinin özendirildiği de görülmektedir.   

 Karma ekonomi modelinin uy-
gulandığı bu dönemde, muhasebe 
düşüncesi uygulamada ve akade-
mik dünyada ikili bir gelişme göster-
miştir.  Cumhuriyet kadrolarının ça-
ğın koşullarına uygun olarak düzen-
leyerek yürürlüğe koyduğu Türk Ti-
caret Kanunu (1926) ’nda yer alan çift 
yanlı kayıt yöntemi defter sistemi ya-
nında,  dönemin vergi yasaları kendi 
defter sistemlerini oluşturmaya  kal-
kışmalardır. Türk muhasebe tarihin-
de çok defterli dönem olarak adlan-
dırılan  ve 1949 yılında bugünkü Ver-
gi Usul Kanunu’nun yürürlüğe gir-
mesine kadar devam eden bir uygu-
lama süreci yaşanmıştır. İkinci geliş-
me ise, gelişen ve yaygınlaşan mu-
hasebe eğitiminin akademik dünya-
sında yaşanmış ve  akademisyenler  
farklı bir yol izleyerek, çift yanlı kayıt 
yönteminin yaygınlaşması doğrultu-
sunda   çaba göstermişlerdir.    Uz-
lanım muhasebeleri yanında, mu-
hasebe denetimi gibi konularda çok 
sayıda muhasebe kitabı yayınlandı-
ğı gözlenmektedir. .  Bu dönem çift 
yanlı kayıt yönteminin   kendisini ka-
bul ettirme dönemi olmuştur.  

 Cumhuriyet, muhasebe düşün-
cesinin batılılaşma çabalarında ikin-
ci dönem, 1950- 1980 dönemidir. 
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m a k a l e
Bu dönemin belirleyici etkeni, libe-
ral iktisat politikalarının uygulanma-
ya başlanmasıdır.    Bu politikalar, bir 
yandan özel kesim işletmelerinin 
gelişmesini sağlar ve bu işletmeler-
de muhasebe uygulamalarının yay-
gınlaşmasına katkı da bulunurken, 
bir yandan da muhasebe eğitimi-
nin yoğunlaşması kapısını aralamış-
tır.  İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
mileri muhasebe düşüncesinin aka-
demik alanda gelişmesinin itici fak-
törü olmuştur.  1870’li yıllardan son-
ra Türkiye’de ikinci muhasebe eğiti-
mi yoğunluğu,  bu dönemde yaşan-
mıştır.  Bu dönemin bir başka özelli-
ği, muhasebe literatürünün batı kül-
türü ile entegrasyonunun bu dö-
nemde tamamlanmış olmasıdır.  Sı-
rası ile Fransız, Alman ve Amerikan 
muhasebe kültürü yelpazesinin ya-
şanması,  muhasebe eğitiminin yay-
gınlaşmasının desteği ile Türk mu-
hasebe düşüncesinde belirli  bir zen-
ginlik  sağlamıştır. 

 Cumhuriyet döneminin  batılı-
laşma sürecinde muhasebe düşün-
cesinin gelişmesinin  üçüncü ve son 
evresi, 1980 – 2011 yılları arasında 
yaşanmıştır. Bu dönemde, XXI. yüz-
yılı etkileyen ve geleceğin alt yapısı-
nı oluşturan  gelişmeler yaşanmıştır.  
Bu gelişmeleri sağlayan süreç, Türk 
ekonomisinin 1980 sonrası dışa açıl-
ma  çabaları olmuştur. Vardığı nokta 
ise, 2011 yılında yeni ticaret kanunu 
ile küreselleşme düşüncesinin başla-
masıdır. 

 Yine  belirtmek gerekir ki,  bu 
dönemde, hem eğitim, hem litera-
tür, hem muhasebe düzeni uygula-
ması  ve hem de muhasebe mesleği-
nin örgütlenmesi açılarından, batı ile 
entegrasyonun gerçekleşmesi  süre-
cinin son aşamaları yaşanmıştır. 

               Bu önemli dönemde,  Türk 
ekonominin dışa açılması dolayı-
sı ile önce  ayni yolda birbirlerinden 
ayrı gelişen, ilerleyen ve uzaktan et-
kileşim içinde olan, batı  dünyası ve 
Türk dünyası muhasebe düşünce-
leri, uluslararası sermaye hareketle-
ri sayesinde   tanışmışlar ve ihtiya-
cı birlikte karşılamaya çalışmışlardır. 

             Türk muhasebe düşünce-

si bu üçüncü dönemde,  önemli ge-
lişmeyi,  kuşkusuz Tekdüzen Hesap 
Planı’na kavuşmakla (1992 - 1994)  
yaşamıştır.  Ayni zamanda Türk eko-
nomisinin dışa açılımını kolaylaştı-
ran bu atılımla,  muhasebenin hem 
akademik dünyası ve  hem da uy-
gulama dünyası ortak bir dile kavuş-
muştur. Batı ile uygulama ve litera-
tür entegrasyonu bu gelişme ile sağ-
lanmıştır.  Bu gelişme ayni zamanda 
XXI. yüzyılda başlayan küreselleşme 
sürecinin de alt yapısını oluşturmuş 
ve uluslararası muhasebe standartla-
rı ve uluslararası denetim standartları 
ile  tanışılmasını kolaylaştırmıştır.

 Bu dönemin bir başka önem-
li gelişmesi, muhasebeci dünyası-
nın örgütlenmesi olmuştur. Muha-
sebe uygulama dünyası, 1989 yılın-
da örgütlenmeye ve unvan sahibi ol-
maya başlamıştır.  Bu gelişme, ayni 
zamanda, Tanzimat (1839) sonrasın-
da başlayan muhasebe mesleğinde-
ki dağınıklığın 150 yıl sonra sona eri-
şini sağlamıştır. Çünkü, Osmanlı kla-
sik dönemi denilen Tanzimat öncesi, 
, devlette gelişen muhasebe, maliye 
beraberliği çerçevesinde muhasebe-
cilerin unvanları vardı, bir örgüt ça-
tısı altında idiler. Maliye Nezareti’nin 
kuruluşu ile bu örgütsel yapı maliye-
cilerin lehine sona ermişti. Ve muha-
sebe mesleği hem devlette ve hem 
de özel kesimde dağınıklık içine gir-
miş ve yüz elli yıl boyunca katip ola-
rak anılarak ne bir unvana sahip ol-
muş ve ne de bir örgüte sahip ola-
bilmişti. İşte 1989 yılında kabul edi-
len yasa ile muhasebeci bu dağınık 
yapıdan kurtuluyor ve hem bir örgü-
te ve hem de unvana kavuşuyordu.  
Yani muhasebeci kişilik sahibi olu-
yordu. 

 Türk muhasebe düşüncesinin 
Cumhuriyet döneminde yaşadığı bu 
üçüncü dönem, yerini, uluslararası 
muhasebe ve denetim standartları-
na dayalı olarak gelişen, küreselleş-
me sürecine bırakacağa benzemek-
tedir. Küreselleşme dönemini başla-
tan 2011 yılında kabul edilen Türk Ti-
caret Kanunu’dur. 

 Bu noktada,  170 yılı aşkın bir 
süredir  devam eden, batı muhase-
be kültürüne  entegrasyon döne-

minin  iki önemli faktörüne değin-
mek uygun olacaktır. Bunlardan bi-
risi Türk Ticaret Kanunları, ikincisi 
de Maliye Bakanlığı’dır.  1850, 1926, 
1957 yıllarında yayınlanan Türk Ti-
caret Kanunları, muhasebe düşün-
cesine  yol gösterici olmuş, öncü-
lük yapmıştır.  Tıpkı 2011 tarihli Türk 
Ticaret Kanunu’nun küreselleşme 
sürecini başlatması gibi.   Nitekim 
Türkiye’ye çift yanlı kayıt yöntemi-
ni getiren 1850 yılında yayınlanan 
Kanunname-i Ticaret olmuştur. 

 Batılılaşma sürecinde muhase-
be düşüncesini etkileyen ikinci  ku-
rum Maliye Bakanlığı olmuştur.  Ver-
gi yasaları ile yapılan uygulamalar bu 
yolu açmıştır.   Cumhuriyet döne-
minin başlarında yaşanan gelişme-
ler, muhasebe düşüncesinde maliye 
örgütünü güçlü duruma getirmiştir.  
Ve vergi için muhasebe görüşü etki-
sini bütün yüz yıl artarak sürdürmüş-
tür. Türkiye’de bu etkinin batı dünya-
sındakinden çok daha güçlü olma-
sı, batı dünyası ile muhasebe düşün-
cesinin entegrasyonunu, zaman za-
man güçleştirici olmuştur.        
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 TÜRMOB’un düzenlediği 7.Etik 
Kongresi  13.06.2016 tarihinde  An-
kara Sheraton  Hotel Kongre Mer-
kezinde yapıldı. Kongrenin ana  te-
masını “Meslek etiğinde kuşak 
farkı,güç,hesap verebilirlik ve  etik al-
gısında farklılıklar” oluşturmuştur.

Kongrenin 3 günlük  TÜRMOB prog-
ramın son gününe gelmesi nedeniy-
le , katılımcıların yorgun ve dönüş 
hazırlığına geçmesi ilgiyi biraz azalt-
sa da ; gerek açılış bildirisi  ve  gerek-
se 1. ve 2. oturumlar dikkatlice izlen-
di. Konular güncel ve konuşmacılar-
da akıcı bir üslupla sunumlarını ya-
pınca, kongre başarılı bir şekilde ta-
mamlandı. Açılış Bildirisini Ege Üni-
versitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr.Aylin 
GÖZTAŞ sundu. İletişimci hocanın  “ 
Kuşak farkının  iş hayatına yansıma-
larına genel bakış”  başlıklı sunumu 
ilgiyle izlendi.Salonda bulunanlar 
hangi kuşaktan olduklarını ve hangi 
özellikler taşıdıklarını öğrendiler. Ay-
lin hoca bu dönemleri şöyle adlan-
dırdı ;

01-Sessiz Kuşak
1900-1945  arasında doğanlar,

02-Bebek Patlaması Kuşağı
1946-1964  arasında doğanlar,

03-X  Kuşağı
1965-1979  arasında doğanlar,

04-Y  Kuşağı
1980-1994  arasında doğanlar,

05-Z Kuşağı
1995-2000  sonrası  doğanlar,

 Bunlardan en ilginci “Beybi be-

bek patlaması kuşağı”: 1945 sa-
vaş sonrası doğanlar hala ekono-
miye yön veriyorlar,liderdirler,çalış
kanlar, kariyer sahibi olmak ,takdir 
edilmek isterler.Kuralcıdırlar. X ku-
şağı : tetris,atari,comador oyunları 
ile büyüyen kuşaktır. Yaşayacak ka-
dar çalışmak isterler,sadıktırlar,yeni 
fırsatlara açıktırlar,Sosyal çalkantı-
larılar çoktur,Teknoloji bu kuşak-
la başlamıştır ve rekabetçidirler.Y 
kuşağı: İş dünyasında çok miktar-
da  kendisini gösteriyorlar.Post mo-
dern çalışmak yaşamın bir parçası, 
Sorgulamacı,özgüvenli,Esnek ve iti-
barı tercih ediyorlar. Z kuşağı: Ulus-
lar arası olmayı, İphone kullanma-
yı, aleni otorite ile çatışan,sadakat 
tanımı farklı, yaratıcı, girişimci, 
enteraktif,yüksek paylaşımcı,sosyal 
olarak tanımlanabilirler.Milenyum 
kuşağını da kapsar,çoğu henüz ev-
lerdedir.

 1. Oturumu Prof Dr. Ka-
dir Gürdal Yönetti.Konuşmacı-
lar Prof. Dr.V eysel Bozkurt; “Kuşak 
Farkı,Farklılaşan Değerler” konulu su-
numunu başarıyla gerçekleştirdi.Ko-
nuya sosyolojik yönden yaklaşımı 
oldukça ilginçti.

 Prof.Dr. Harun Tepe ise 
“Güç,Hesap Verilebilirlik ve Etik De-
ğerlerde Kuşaklar Arası Algı Farkı” 
adlı sunumu başarıyla gerçekleştir-
di.Konuya felsefi açıdan yaklaşımı da 
oldukça ilgi çekti.

 2. Oturumun konusu ; “Mesle-
ki Etik Kuralları, Meslek etiği Eği-
tim Çalışmaları ve Kuşaklar Arası 
Yorum Farkları”dır. Oturumu mes-
lektaşlarımızdan SMMM Ahmet ÇO-
ÇAR yönetti.Bebek patlaması BB ku-
şağını SMMM  Haydar EDE ,X kuşa-
ğını temsilen SMMM Cemile Kuzu,Y 
kuşağını temsilen Ayşe Özüilerigi-
den  sundular.Oturum konuşmacılar 
arasında soru cevap şeklinde gelişti.
Konuşmacılar çalışma hayatındaki il-
ginç anılarını  anlattılar.

 Son oturum Uygulama Oturu-
munda “Kuşağını Keşfet Kuşaklar Gö-
züyle Etik İkilemler” adını taşımakta-
dır. Oturumu YMM Osman ARIOĞLU 
yönetti. Konuşmacılar, Doç. Dr Çağ-
nur Kaytmaz Basları, Doç.Dr.SMMM 
Fatih DALKILIÇ,Yard.Dr.Seçil SIGALI 
sunumlarını yaptılar.Oturumda ka-
tılımcılarda anılarını,çalışma haya-
tının zorluklarını,mesleğin imajını 
anlattılar,katkı sundular.

 Kongre bir sonraki kongrede 
buluşma dilekleriyle sona erdi.

7. Etik Kongresinin Ardından…

SMMM Sedat ÖZEL
OSMMM ODASI Etik Kurul Başk.
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1. GİRİŞ 

 Ülkemizde 2015 yılı sonu ayı iti-
bariyle aktif olan limited şirket sa-
yısı 745.430’dir . Limited şirket or-
takları, sahip oldukları esas serma-
ye paylarını kısmen veya tamamen 
diğer ortaklara veya üçüncü kişilere 
devretmekte hürdürler. Ancak, dev-
rin şirkete karşı geçerlilik kazanabil-
mesi için birtakım yasal prosedür-
lerin yerine getirilmesi gerekir. Mül-
ga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
bu hususta pay devri sözleşmesinin 
yazılı şekilde yapılmasını ve imzala-
rın da noterce tasdik ettirilmiş olma-
sını şart koşmakta, bu şartlara uyul-
maması durumunda devrin ilgili-
ler arasında dahi hüküm ifade etme-
yeceğini öngörmekte idi. Devir hu-
susunun pay defterine kaydedilebil-
mesi içinse, ortaklardan en az dört-
te üçünün devre muvafakat etmesi 
ve bunların esas sermayesinin en az 
dörtte üçüne sahip olması şarttı. Or-
takların devre muvafakati bir ortaklar 
kurulu kararı ile verilmekteydi . Yani, 
eski Kanun bu konuda birbirinden 
bağımsız iki ayrı koşulun varlığını 
emretmekte idi. Bunlardan birincisi, 
ortakların en az dörtte üçünün dev-
re onay (muvafakat) vermesi, ikinci-
si ise bu ortakların esas sermayesinin 
en az dörtte üçüne sahip olması idi. 
İki koşul sağlanmadan pay defterine 
yapılacak kayıtlar, kanunun emredi-
ci hükmünün açıkça ihlali manasına 
geleceğinden hüküm de doğurmu-
yordu. Muvafakatin reddi halinde ise, 
payın devri geçersiz hale gelmektey-
di . 

 Eski Kanunda yer alan bu dü-
zenlemeler genelde 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu  (TTK) ’nda da ko-
runmuş, ancak payını devretmek is-
teyen ortaklar lehine birtakım kolay-
lıklara yer verilmiştir. Fakat, uygu-
lamaya bakıldığında, özellikle azlık 
paylarına sahip olan ortakların pay 
devirlerinin büyük ortak ya da ortak-

lar tarafından reddedildiği, böylece 
esas sermaye paylarını devrederek 
şirketten ayrılmak isteyen ortakların 
mağduriyet yaşadığıa hallere rast-
lanabilinmektedir. İşte bu çalışma-
da, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
ışığında limited şirketlerde esas ser-
maye paylarının devri ve devrin na-
sıl basitleştirilebileceği üzerinde du-
rulacaktır.

2. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SER-
MAYE PAYLARININ DEVRİ VE DEVİR 
İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ

TTK da, eski kanunda olduğu üzere, 
esas sermaye payının devri ve de-
vir borcunu doğuran işlemlerin ya-
zılı şekilde yapılmasını ve tarafların 
imzalarının noterce onanmasını şart 
koşmuştur. TTK’nın 595’inci madde-
sinin ikinci fıkrasında “Şirket sözleş-
mesinde aksi öngörülmemişse, esas 
sermaye payının devri için, ortaklar 
genel kurulunun onayı şarttır. Devir 
bu onayla geçerli olur.” hükmüne yer 

verilmiştir. Böylece, TTK da devrin 
şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi 
için genel kural olarak genel kurulun 
onayını aramıştır. Bu çerçevede, de-
vir sözleşmesinin taraflarının, genel 
kurulun onayını almak için şirkete 
başvurmaları gerekir. Başvuru üzeri-
ne, şirket müdürü veya müdürler ku-
rulu, genel kurulu toplantıya çağırır. 
Esas sermaye paylarının devirlerinin 
onaylanması hususu için genel karar 
alma yetersayısı aranır. Yani, eğer şir-
ket sözleşmesinde aksine bir düzen-
leme yok ise, bu konuda toplantıda 
temsil edilen oyların salt çoğunluğu 
ile karar alınabilir.

 Şirket müdürü veya müdürler 
kurulu genel kurulu toplantıya çağır-
maktan kaçınırsa yahut şirkete baş-
vuru tarihinden itibaren genel kurul 
üç ay içerisinde toplanıp onay veya 
red kararı vermez ise, esas sermaye 
payının devri genel kurul tarafından 
onaylanmış sayılır.

 Ancak, hemen belirtelim ki pay 
devrine ilişkin bu prosedürün bazı 
aşamalarının ortadan kaldırılması, 
böylece pay devrinin basitleştirilme-
si mümkündür. TTK’daki pay devrine 
ilişkin düzenlemenin gerekçesinde 
“Devir için, genel kurulun (kural ola-
rak) onayı şarttır. Ancak onaya ilişkin 
ikinci fıkra emredici değildir. Şirket 
sözleşmesinde, onayın aranmaya-
cağı devrin kurulmasıyla gerçekleşe-
ceği öngörülebilir.” denilerek, genel 
kurul onayının şirket sözleşmesinde 
açıkça öngörülmek şartı ile kaldırıla-
bileceği açıkça belirtilmiştir. Bu bağ-
lamda, limited şirketin esas sermaye 
paylarının devrinde genel kuruldan 
izin alma hususu, şirket sözleşme-
sine konacak açık bir hüküm ile ha-
fifletebilir, belirli bazı hallere özgüle-
nebilir ya da tümüyle kaldırabilir. Şir-
ket sözleşmesinde böyle bir hüküm 
konulmadığı takdirde, doğal olarak 
pay devri genel kuruldan izin alına-
rak geçerlilik kazanır.

Limited Şirketlerde Pay Devri Nasıl 
Yapılır ve Basitleştirilir?*

Soner ALTAŞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Başmüfettişi
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 Esas sermaye paylarının dev-
rinin kolaylaştırılmasına dair genel 
kurul kararları, temsil edilen oyların 
en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulu-
nan esas sermayenin tamamının salt 
çoğunluğunun bir arada bulunması 
hâlinde alınabilir. Bir diğer anlatımla, 
şirket sözleşmesinde esas sermaye 
paylarının devrinde genel kurul ona-
yının kaldırılmasına veya belirli bazı 
hallere özgülenmesine dair değişik-
lik yapabilmek için oy hakkı bulu-
nan esas sermayenin tamamının salt 
çoğunluğunun toplantıda hazır bu-
lunması ve kararın da bu toplantıda 
temsil edilen oyların en az üçte ikisi 
ile alınması gerekir. 

 Gelinen noktada, TTK’nın li-
mited şirketlere getirdiği pay sene-
di çıkarma imkanının konumuzu il-
gilendiren yönüne de değinmek fay-
dalı olacaktır. Hatırlayacağınız üze-
re, mülga 6762 sayılı eski Ticaret 
Kanunu’nda “ortaklar tarafından ko-
nulan sermaye için, anonim şirket-
te olduğu gibi hisse senedi çıkarıla-
maz.” hükmüne yer verilerek, limi-
ted şirketlerin anonim şirketler gibi 
hisse (pay) senedi çıkarmaları yasak-
lanmıştı. Buna karşılık, “sermaye pa-
yının, konulması taahhüt edilen ser-
mayeye göre belirleneceği, ancak, 
pay hakkında tanzim edilecek senet-
lerin kıymetli evrak vasfını haiz ol-
mayıp sadece bir ispat vasıtası sa-
yılacakları” hükme bağlanmış, pay 
hakkında tanzim edilecek senetlerin 
sermaye payının tamamına ait ol-
ması zorunlu kılınmıştı. Diğer bir an-
latımla, eski Kanun, limited şirketle-
rin anonim şirketlerdeki gibi kıymet-
li evrak vasfını haiz hisse senedi çı-
karmalarını yasaklamakta; buna kar-
şılık, limited şirketlerin payları temsil 
etmek üzere senet çıkarmalarına izin 
vermekte, ancak, bu senedin kıy-
metli evrak vasfında olmayıp sadece 
ortağın şirkette pay sahibi olduğunu 
ispat eden bir belge niteliği taşıdığı-
nı kabul etmekte; ayrıca, bu şekilde 
çıkarılan hisse senedinin ortağın ser-
maye payının tamamına ait olmasını 

şart koşmakta idi. Hal böyle olunca, 
limited şirketlerce çıkarılan hisse se-
netleri devre de konu olamıyordu.

 TTK ise bu konuda bir yenilik 
getirmiş, limited şirkette pay senet-
lerinin ispat aracı şeklinde düzenle-
nebileceği gibi nama yazılı olarak çı-
karılmasına da imkan tanımıştır. Bu-
rada akla gelen soru ise “limited şir-
ket tarafından çıkarılan nama yazı-
lı pay senedinin devri ile esas ser-
mayenin devrinin mümkün olup ol-
madığı, ayrıca genel kurulun onayı-
nın gerekip gerekmediği”dir. TTK’nın, 
limited şirket tarafından nama ya-
zılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin 
hükmünün gerekçesinde “Esas ser-
maye payını içeren nama yazılı se-
net çıkarılması, paya devir ve dolayı-
sıyla dolaşım kolaylığı sağlamaz; bu 
konuda başta TTK’nın 595. madde-
si olmak üzere getirilen kanunî sınır-
lamalar geçerliliğini korur ve uygu-
lanır; kanunî bağlam varlığını aynen 
sürdürür. TTK ile getirilen bu olanak, 
limited şirket esas sermaye payını 
ne anonim şirket payına dönüştü-
rür ne de yaklaştırır. Sadece ispatı ve 
gereğinde (limited şirkete ilişkin hü-
kümler çerçevesinde) payın devrin-
de bazı kolaylıklar sağlayabilir.” de-
nilmiştir. 

 Bu nedenle, limited şirket tara-
fından nama yazılı senet çıkarılma-
sına izin verilmesine rağmen, bu se-
nede paya devir ve dolayısıyla dola-
şım kolaylığı sağlama imkanı tanın-
mamıştır. Dolayısıyla, limited şirket 
tarafından ispat aracı şeklinde veya 
nama yazılı pay senedi çıkarılmış 
olsa dahi, limited şirket esas serma-
ye payının imzaları noter huzurunda 
atılmış bir devir sözleşmesi ile devre-
dilmesi gerekir.

 Oysa, mehaz İsviçre BK’ da ya-
pılan 2008 değişikliği ile limited şir-
ketlere nama yazılı pay senedi çı-
karma imkânı getirilmiş ve pay devri 
için imzaların noterde onay şartı kal-
dırılmıştır. Böylece nama yazılı pay 
senedi, kıymetli evrak vasfı kazan-

mış ve (ciro + teslim) yoluyla limi-
ted şirket esas sermaye payının dev-
ri mümkün hale gelmiştir. TTK’da ise 
nama yazılı pay senedi ibaresi kulla-
nılmasına rağmen imzaların noterde 
onay şartı kaldırılmadığı için, limited 
şirketin nama yazılı pay senedi, kıy-
metli evrak niteliğinde değildir .

3. ÖZET VE SONUÇ 

 Limited şirketlerde esas serma-
ye payının devrinin ve devir borcunu 
doğuran işlemlerin yazılı şekilde ya-
pılması ve tarafların imzalarının no-
terce onanması zorunludur. Devrin 
şirkete karşı geçerlilik kazanabilme-
si için, ayrıca kural olarak genel ku-
rulun onayının alınması gerekir. An-
cak, genel kurulun onayına ilişkin bu 
düzenleme emredici değildir. Limi-
ted şirketin esas sermaye paylarının 
devrinde genel kuruldan izin alma 
hususu, şirket sözleşmesine konacak 
açık bir hüküm ile hafifletebilir, belir-
li bazı hallere özgülenebilir ya da tü-
müyle kaldırabilir. Şirket sözleşme-
sinde böyle bir hüküm konulmadığı 
takdirde, doğal olarak pay devri ge-
nel kuruldan izin alınarak geçerlilik 
kazanır. 

 Diğer yandan, TTK’da limited 
şirket tarafından nama yazılı senet 
çıkarılmasına izin verilmesine rağ-
men, bu senede paya devir ve dola-
yısıyla dolaşım kolaylığı sağlama im-
kanı tanınmamıştır. Dolayısıyla, limi-
ted şirket tarafından ispat aracı şek-
linde veya nama yazılı pay senedi çı-
karılmış olsa dahi, limited şirket esas 
sermaye payının imzaları noter hu-
zurunda atılmış bir devir sözleşmesi 
ile devredilmesi gerekir. Görüldüğü 
üzere, limited şirkette esas sermaye 
paylarının devrinin geçerlilik kazan-
ması da, devir işlemlerinin basitleş-
tirilmesi de bazı kurallara uyulması-
nı gerektirmektedir. Dolayısıyla, ge-
rek pay devirlerinin sağlıklı bir şekil-
de tamamlanması gerekse devir iş-
lemlerinin basitleştirilmesinde yasal 
kurallara uyulması, limited şirket or-
taklarının menfaatine olacaktır.        

* Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz. 2 Bkz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2015 Yılı Aralık Ayı Veri Bülteni, s.9,  http://www.gtb.
gov.tr/data/56879bf71a79f536e0637cff/2015 Yılı Aralık Ayı Veri Bülteni.pdf, Erişim: 12/06/2016 3 Bkz. ÇAMOĞLU, Ersin, POROY, Reha, TEKİNALP, Ünal, Ortaklıklar ve Koope-
ratifler Hukuku, 11. Baskı, İstanbul, Arıkan Yayınları, 2005, s. 888 4 Bkz. TEKİNALP/POROY/ÇAMOĞLU, s. 888  514 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır.  6Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de “TTK” kısaltması kullanılmıştır.  7Bkz. GÖNEN, Ramazan, Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Devri, İs-
tanbul Barosu Dergisi, Cilt:87, Sayı:2013/2, s.394
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 Kentleşme arzusu ile yaşam 
şekli de değişkenlik rüzgarını etkile-
mektedir. Günümüzde kentleşme ile 
birlikte apartmanlar, siteler, toplu ya-
şam merkezleri, iş merkezleri, alışve-
riş merkezleri,  büyük ve küçük öl-
çekli sanayi siteleri ekonomik değer-
ler yaratmaktadır. Ekonomik değer-
lerdeki değişkenlik, beraberinde fi-
nansal, kültürel, sosyal ve siyasal ya-
pıyı etkilemekte, aynı zamanda yö-
netim, denetim ihtiyacı ile birlikte 
yasal yükümlülükleri de zorunlu kıl-
maktadır.

 Toplu yaşam merkezleri apart-
man kültürü ile başlamak suretiyle, 
sonra siteler, sonra yaşam ve cazibe 
merkezleri şeklinde değişkenlik ve 
yenilik serüvenini sürdürmektedir. 
İnsanların arzuları, istekleri ve yaşam 
kalitesi arttıkça bu süreç ve çeşitli-
lik devam edecektir. Bu serüven gü-
nümüzde büyükşehirlerimizde daha 
fazla hız almıştır. Bu hız beraberinde 
birçok çözüm arayışlarını da zorunlu 
kılmaya devam etmektedir.   

 Benimde gönül bağımı olanOr-
du ili büyükşehir kervanına yakın za-
manda katılan illerdendir. Ordu ilin-
de gün geçtikçe sayısı hızla artan ya-
şam merkezleri ve siteleri kurulmak-
tadır. Kurulan siteler kat mülkiyeti ka-
nunu ile tüm sorunları çözebildikle-
rine inanmaktadır. Ama uygulamada 
bu sorunların görüldüğü kadar ko-
lay çözülebilir özelliğe sahip olmadı-
ğı görülmektedir. Bu apartman top-
lulukları ve siteler mesken ve iş yeri 
olarak birlikte yaşamaya başladıkla-
rında, çok önemli yönetim ve dene-
tim şeklinin çıkmazı ile vergi ve yasal 
yükümlülük çıkmazı içinde kalmak-
tadırlar. 

 Bu yazımda siz değerli Ordu 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası üyelerine, meslek mensupları-
na, sizlerle birlikte hizmet verdiğiniz 
müşterileriniz sevgili Ordululara, site 

yönetimlerinin bu çıkmaz sokakta 
ne gibi engeller ile karşılaşacaklarına 
ve ne yapmaları gerektiğine değine-
ceğim. Bu çıkmaz sokak da o kadar 
çok engeller ve boşluklar var ki, bun-
ları bir seferde anlatmaya kalkmam 
halinde bu derginin bu sayısının ta-
mamen bana tahsis edilmesi gere-
keceğini düşünüyorum. Bu neden-
le iki ya da üç sayı da bu konuya ol-
dukça geniş olarak yer vermek gere-
kecektir. 

 Temel ‘e sormuşlar, Ula; Temel 
bizim Kapalı Spor Salonu boyana-
cak, boyayabilir misin? Temel; tabiii 
boyarım demiş. Ama temel üç gün-
de boyanacak, durum acil, demişler. 
Temel düşünmüş, tavana bakmış, 
duvara bakmış, yere bakmış. Cevap 
vermiş. Ben üç günde boyarım ama 
siz üç ayda salona zor girersiniz de-
miş. Onun için, bu konuyu bir sayı-
da anlatmaya kalkmak, diğer değerli 
yazarların eserlerine dergide yer kal-
mayacağını tahmin ediyorum.   

 Bu yazımda yönetim şekille-
ri ile giderlerden kaynaklanan yasal 
yükümlülüklere değineceğim. Daha 
sonraki sayılarda; site yönetiminin 
gelirlerinden kaynaklanan yasal yü-
kümlülüklere, bu alandaki muhase-
be uygulamalarına yer vererek, gün-
cel yaşam örnekler ile biz meslek 
mensuplarını ilgilendiren mahkeme 
kararlarını sizlerle paylaşacağım. 

 Bu sayıda aşağıdaki soruları 
ve konuları birlikte paylaşalım ve 
cevaplayalım;  

Apartman ve Site Yönetiminin Ver-
gi Yasalarındaki Yeri Nedir?  

 Apartman ve site yönetimleri-
nin genelde ticari bir faaliyet amaç-
layan bir işletme gibi değil de hiz-
met amaçlı olması nedeniyle, ver-
gi kanunları yönünden özel uygu-
lamalara ihtiyaç vardır.  Vergi ve ya-
sal yükümlülük için site yönetiminin 
ve denetiminin kişilik yapısı, yöne-
tim şekli, kat maliklerinin kişilik yapı-
sı, yönetime bağlı olarak ya da yö-
netime bağlı olmadan çalışan perso-
nel yapısı ve sitenin bünyesine kayıt-
lı ortak kullanım alanlarının bulun-
ması, kiralanması, kiraya ya da kulla-
nıma verilmesi, bu ortak alanlardan 
elde edilen gelirler bu alan ve saha-
lar için yapılan  giderler sorumluluk-
larla birlikte, bazı istisna ve muafiyet 
uygulamaları kapsamına da girebil-
mektedir.  

 Site ve apartmanlarda ortak 
yaşam alanının; 

•	 Tamamen	mesken	olarak	kulla-
nılan apartman ve site olması,

•	 Tamamen	ticari	alan	olarak	kul-
lanılan apartman ve site olması, 

 Ya da

•	 Kısmen	 mesken,	 kısmen	 tica-
ri alan olarak kullanılan apartman ve 
site olması durumunda apartman ve 
site yönetiminin vergi ve yasal yü-

Büyükşehirlerde Apartmanlar ve 
Site Yönetimleri

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm 

Başkanı.
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kümlülüğünü değiştirmektedir. 

 Ayrıca; 

•	 Apartman	ve	site	yönetiminin,	kat	malikleri	arasın-
dan seçilmesi, 

•	 Apartman	ve	site	yönetiminin	kat	malikleri	dışından	
seçilmesi, 

•	 Apartman	ve	site	yönetim	faaliyetinin,	dışardan	bir	
kuruluş tarafından yerine getirilmesi halinde de vergi ve 
yasal yükümlülüklere dikkat etmek gerekir.

 Sitede ikamet edenlerin sade vatandaş ya da vergi 
mükellefi mal sahibi olması, kiracı olması, kiracının sade 
vatandaş ya da vergi mükellefi kiracı olması vergi yü-
kümlülüklerinin şeklini, oranını ve beyanını değiştirmek-
tedir. 

 Bu uygulama alanları kapsamında, apartman ve site 
yönetiminin kimliği, bu kimlik altında yapabileceği işle-
rin ayrı ayrı işlenmesi ayrı bir sorumluluk oluşturur.   

Apartman ve Site Yönetimlerinde Mükellefiyet Tesis Ettir-
mesi Zorunlu mudur?  

 Apartman ve site yönetimi kat malikleri yönetimi 
genel kurul tarafından seçilir. Ana gayrimenkulün sekiz 
(8) veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici se-
çilmesi ve atanması gerekir. 

Kat malikleri kurulu, ana gayrimenkulün yönetimini ken-
di aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye 
veya üç kişilik bir kurula verebilir. 

Bu kimseye (yönetici), kurula da (yönetim kurulu) denir. 

 Kat malikleri genel kurulunda, “Apartman ve Site Yö-
netim İşletmesi”  kurulması ve kat maliklerinin kurulan 
işletmeye ortak olması kararı da alınabilir. Genel kurulda 
yönetim planına bağlı olarak, işletme kurma kararı tüm 
site maliklerini bağlayan sözleşme hükmündedir. (KMK 
Md.28) 

 Apartman ve site yönetimi kurulduğunda mükellefi-
yet tesis ettirmesi gerekir. 

 Apartman ve site yönetimi, aşağıdaki şekiller de 
mükellefiyet tesis ettirebilir. 

•	 Apartman	ve	site	yönetiminin,	kat	malikleri	içinden	
seçilen yönetim kurulu tarafından oluşturulması ve mü-
kellefiyet tesis ettirmesi, 

•	 Apartman	ve	site	yönetiminin,	kat	malikleri	içinden	
seçilen yönetim kurulu tarafından, adi ortaklık şeklinde 
kurulması ve mükellefiyet tesis ettirmesi,

•	 Apartman	ve	site	yönetiminin,	kat	maliklerinden	se-
çilen yönetim kurulu tarafından, tüzel kişiliğe sahip bir 
işletme şeklinde kurulması ve mükellefiyet tesis ettirme-
si,  

•	 Apartman	ve	 sitenin	yönetiminin;	 kat	malikleri	dı-

şından, yönetici tayin edilerek, vekâlet yöntemi ile yöne-
tilmesi, 

•	 Apartman	ve	site	yönetiminin,	yönetim	hizmetinin,	
tamamen ya da kısmen kurumsal bir yönetim işletmesi-
ne verilmek suretiyle yaptırılmasıdır.  

Apartman ve Site Yönetiminin Vergi Yükümlülüğü Ne-
lerdir?   

 Vergi kanunlarımızda site yönetiminin vergi yü-
kümlülüğü ile site ve apartman yönetimleri tarafından 
yapılan işlemlerin vergilendirilmesi açısından doğrudan 
site yönetimi adına açık bir metin yer almamaktadır.  

 Ancak gelir idaresi başkanlığının, farklı zamanlarda 
yayımladığı özelgelerde (muktezalarda); vergi sorumlu-
ları ile ilgili tanımlamaların yapıldığı kurumlar içinde, site 
yönetimleri üstlendiği sorumluluklar yönünden “sair ku-
rum” olarak nitelendirilmektedir. (G.V. Kn. Md.94)

 Bu nitelendirme kapsamında site yönetimlerinin de 
vergi yasaları karşısında sorumluluk alanının tam olarak 
çizimi yapılmış olmasa da,  vergilendirmeyi gerektiren 
sorumlulukların var olduğu kabul edilir. Bu sorumluluk 
kapsamında site ve apartman yönetimlerinin bulunduğu 
bölgenin vergi idaresine başvurmak suretiyle mükellefi-
yet tesis ettirmesi ve vergi mükellefi olması gerekir. 

 Meslek mensuplarının bu konunun israrla takipçisi 
olması, mesleğin hizmet ve kapsam alanın genişlemesi 
için apartman, site yönetiminin ve denetçiliğinin önemli 
bir sektör adayı olduğuna inanıyorum. Bu konuda mes-
lek odalarına ve yerel yönetimlere, ortak projeler üret-
mek için büyük görevler düşmektedir.  

 Site, iş hanı ve apartmanlarda ortak alan olarak be-
lirlenmiş bulunan; mesken, işyeri, bağımsız dükkan, oto-
parklar ile apartman binalarının dış yüzeyleri kiraya ve-
rilmekte, baz istasyonları kurulmakta, aidatların bankaya 
yatırılmasından faiz ve repo geliri elde edilmektedir. Ay-
rıca yüzme havuzu, tenis kortu gibi spor sahaları, çocuk 
parkı gibi yerlerden gelir tahsil edilmektedir. Bu gelirler 
site, iş hanı ve apartmanların ortak ihtiyaçlarında kullan-
dığı gibi bu gelirlerden bir kısmı veya tamamı kat malik-
lerine dağıtılmaktadır. Site tarafından elde edilen gelirler 
ile dağıtılan bu gelirin hem yönetim, hem de kat malik-
leri yönünden vergi yasaları kapsamında sorumlulukları 
vardır.

 Site, iş hanı ve apartman yöneticisine, yönetim ku-
ruluna, kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, temizlikçi ile diğer 
site çalışanlarına ödenen ücretler, dışardan sağlanan 
mal, malzeme, demirbaş, bakım, onarım gibi diğer hiz-
metler ile bu hizmetlere ödenen ücretler vergi kanunla-
rımızda site yönetimlerine; belgelendirme, kayıt ve ispat 
yönünden farklı sorumluluklar yüklemektedir.

 Şayet; site ve apartman yönetiminin gelir vergi-
si, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik 
mevzuatını ve vergi usul kanunu hükümlerini ilgilendi-
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ren işlemleri yoksa mükellefiyet tesis ettirmesi zorunlu-
lukları olmayacaktır. Bu tür site ve apartman yönetimle-
ri kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre işlem yapma-
sı yeterlidir. *(Özelge-2)

 Gelir vergisi mükellefiyetinden bahsedebilmek için, 
ortada bir “gerçek kişinin” olması gerekir. Gerçek kişi (ha-
kiki şahıslar) ise sadece insanlardır. Site yöneticisi, kat 
maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yöneti-
ci de bir insandır.  (KMK. Md.38) 

 Site yönetiminden sorumlu olarak kat maliklerinin 
vekili gibi hareket eden yöneticinin, tasarrufları sonucu 
oluşan giderler, elde edilen gelirler ile kazanç ve iratların 
asıl sahibinin kat malikleri olduğu gerçeği ortadan kalk-
maz.

 Bu nedenle aşağıdaki sorular ve bu sorulara yapılan 
açıklamalar bu sorumlukları ortaya koymaktadır; 

1- Yönetici Ücretlerinin Vergilendirilmesi Nasıl Ola-
caktır?  

 Kat malikleri, site yöneticisini ve denetçisini ken-
di aralarından seçebilir. Yönetici, yönetim planında veya 
kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş 
olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

 Ücret; işveren tarafından çalışanlara hizmet karşılı-
ğı verilen para ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 
Site yöneticisine ödenen ücretin ödenek, tazminat, hu-
zur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar 
altında ödenmiş olması ücretin mahiyetini değiştirmez. 
(GVK. Md.61)

 Kat malikleri kurulu, yöneticinin normal yönetim gi-
derlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda ka-
tılacağını kararlaştırabilir. Bu yolda, bir karar alınmamış 
ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal 
yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. (KMK. Md. 34-35-
38)

 Yukarıda açıklandığı şekilde yöneticiye yönetim gi-
derlerine katılmama hakkı verilebilir. Ayrıca bir ücret, hu-
zur hakkı gibi ödeme yapılabilir.

 Gelir vergisi kanununa göre, hizmet erbabına öde-
nen ücretlerden, ücret sayılan ödemelerden gelir vergisi 
kesintisi yapılır. 

 Site yöneticisine ve denetçisine ücret ödenmesi ha-
linde gelir vergisi kesintisi iki farklı vergilendirme işlem-
lerine tabi tutulur. 

•	 Site	 yönetimine	 bağlı	 site	 yöneticisi	 ve	 denetçisi	
olası, 

•	 Site	 yönetimi	 dışından	 yönetici	 ve	 denetçi	 olması	
vergilendirme işlemini, şeklini, belge düzenini ve beya-
nını değiştirir.

 a) Kat Malikleri İçinden Seçilen Yönetici Ücretle-
rinin Ödenmesi ve Vergi Uygulaması Nasıl Yapılır?      

Yöneticinin kat malikleri içinden seçilmesi halinde; yö-
netim giderlerine katılmama hakkı vardır. Bu tutardan 
gelir vergisi kesintisi yapılmaz. 

 Yönetim giderlerine katılmama hakkı dışında, yöne-
ticiye bir ücret ve huzur hakkı ödemesi yapıldığında, bu 
ilave tutar için ücret bordrosu düzenlenir. Düzenlenen 
ücret bordrosundan gelir vergisi kesintisi yapılır. *(Özel-
ge 1) 

 b) Kat Malikleri Dışından Seçilen Yönetici Ücret-
lerinin Ödenmesi ve Vergi Uygulaması Nasıl Yapılır?       

 Kat malikleri kurulu tarafından, yine kat malikleri dı-
şından atanan site yöneticisi; site ile ilgili tüm yönetim 
işlemlerini site adına yapar. Kat malikleri tarafından ata-
na denetim kuruluna, denetim için gerekli defter ve bel-
geleri sunar. Yapılan tahsilatlar, harcamalar, ödemeler ve 
çalışmalar hakkında rapor verir. 

 Site yönetimi, kat malikleri dışından atanan yöneti-
ciye ücret öder.     

 Bu tür yöneticilere ücret ödemesi, ödenen ücret 
üzerinden gelir vergisi kesintisi, ücretin ödeme yapıldı-
ğı kişinin özelliğine göre değişiklik arz eder. 

 b-x) Site yöneticisinin, kat malikleri dışından 
seçilmesi ve bu kişinin vergi mükellefi olmayan gerçek 
kişi olması halinde bu kişi adına ücret bordrosu düzenle-
nir. Gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik kesin-
tileri yapılır. Bu tür yöneticiler site dışından atandığı için, 
giderlere katılmama hakkı ile gelir vergisi istisnasından 
yararlanamaz. Hesaplanan vergiler süresi içinde muhta-
sar beyanname ile beyan edilir ve ödenir.

 b-xx) Site yöneticisinin, kat malikleri dışından 
seçilmesi ve bu kişinin vergi mükellefi gerçek ya da tüzel 
kişi işletme olması halinde bordro düzenlenmez. Yöneti-
ci olan işletmenin düzenlediği fatura tutarı yönetici hiz-
met bedelidir. Site yönetiminin ayrıca gelir vergisi stopa-
jı ile ilgili bir işlem yapması söz konusu olmayacaktır.   

2- Denetçilere Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi 
Nasıl Olacaktır?   

 Denetçi kat malikleri içinden seçilebileceği gibi kat 
malikleri dışından da seçilebilir. Bu durumda denetçilere 
ödenen ücretlerde, yöneticiye ödene ücretler deki gibi 
işlem yapılır.  (Özelge-2)

3-  Kapıcı ve Diğer Çalışanların Ücretlerinin Vergilen-
dirilme Şekli Nedir?    

 Apartman ve site yönetimi tarafından, personele 
ödenen ücretlerin bedeli kat maliklerinin aidatlarından 
ve varsa sitenin diğer gelirlerinden karşılanmaktadır. Do-
layısıyla yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesin-
de, site yönetiminin vergi sorumluluğu vardır. 

Çalışan personelin site yönetimine bağlı olarak;

•	 İstisna	kapsamında	olan	personel,	

makale
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•	 İstisna	 kapsımı	 dışında	olan	 personel	 şekline	 göre	
ayrılması gerekir.

Ayrıca; 

•	 Site	yönetimi	dışından	tedarik	edilen	iş	gücü	ve	hiz-
met şekline göre de ayrı incelenmesi gereklidir.    

 a) Apartman ve Site Yönetiminde; Kapıcı, Bahçı-
van, Kaloriferci Ücretlerinin Vergilendirilme Şekli Ne-
dir?      

 Site yönetimine bağlı olarak çalıştırılan kapıcı, kalo-
riferci ve bahçıvanlara yapılan ücret ödemelerinden ge-
lir vergisi kesintisi yapılmaz. Bu kişiler kanunda “hizmetçi 
statüsünde” değerlendirilmiş, gelir vergisi tevkifat kapsa-
mı dışında tutulmuştur. (G.V Kn. Md.23)

 b)  Apartman ve Site Yönetimine Bağlı Diğer Ça-
lışanların Ücretlerinin Vergilendirilme Şekli Nedir?      

 Hizmetçi statüsü kapsamında yer alan kapıcı, kalori-
ferci ve bahçıvan dışında site yönetimine bağlı olarak ça-
lıştırılan muhasebe memur, santral ve danışma görevlisi,  
güvenlik elemanı, bakım onarım personeli, sıhhi tesisat-
çı, elektrikçi ve diğer personele ödenen ücretler normal 
ücret kapsamında kabul edilmiştir. Bordro düzenlenme-
si gerekir. Bu ücretlerden gelir, damga vergisi kesintisi ile 
SGK kesintileri yapılması gerekir.

 c)  Apartman ve Site Yönetiminde; Asgari Geçim 
İndirimi (AGİ) Uygulanması Zorunlu mudur?  

 Site yönetimine bağlı olarak çalışan kapıcı, kalorifer-
ci ve bahçıvanlara ödenen ücretler üzerinden gelir ver-
gisi kesintisi uygulanmadığından, hizmetçi kapsamında 
çalışan bu kişiler asgari geçim indiriminden de yararla-
namaz.  

Ancak; 

 Kapıcı, kaloriferci ve bahçıvan dışında site yönetimi-
ne bağlı olarak çalışan personele yapılan ücret ödemesi-
ne asgari geçim indirimi uygulanır.  

4- Dışardan Sağlanan İş Gücünün Vergilendirilmesi 
Ne Şekilde Yapılacaktır?   

 Site yönetimi tarafından dışarıdan iş gücünün temi-
ni çeşitli şekillerde sağlanabilir.  Burada iki önemli uygu-
lama ön plana çıkmaktadır. 

•	 Site	yönetimi	vergi	mükellefi	olmayan	gerçek	bir	ki-
şiye (insana) iş yaptırmak suretiyle hizmet satın alması,

•	 Vergi	mükellefi	olan	bir	iş	gücü	firmasından	hizmet	
satın almasıdır.

Bu iki durum aşağıda ayrı olarak açıklanmıştır.

 a) Apartman ve Site Yönetimi Tarafından; Vergi 
Mükellefi Olan Kişilerden Hizmet Alımı Halinde Vergi 
Uygulaması Nasıl Olacaktır?  

Site yönetimlerinin dışarıdan satın aldığı hizmetlerde, 
hizmeti satan işletme fatura düzenleyecek fatura tutarı 

üzerinden KDV hesaplanacaktır. 

 Bu tür hizmetlerde ayrıca gelir vergisi kesintisi yapıl-
maz. 

 Ayrıca; site yönetiminin KDV mükellefiyeti olma-
ması halinde, iş gücü ve özel güvenlik hizmeti satın al-
masında KDV tevkifatı uygulanmaz. (KDV GUT, C.2.3.1)

b) Apartman ve Site Yönetimi Tarafından; Vergi Mü-
kellefi Olmayan Kişilerden Hizmet Alımı Halinde Ver-
gi Uygulaması Nasıl Olacaktır?    

 Site yönetimi tarafından dışarıdan hizmet alınması 
halinde, hizmeti veren kişinin (insanın), vergi mükelle-
fi olmaması halinde gider pusulası düzenlenmesi gere-
kir. Gider pusulasında hizmeti verene ödenen tutar üze-
rinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Gider pusulası işi ya-
pana, kimlik bilgileri yazılarak imzalatılır. Kesinti yapı-
lan vergi tutarı muhtasar beyanname ile vergi idaresine 
ödenir. 

 Şayet; site yönetiminin KDV mükellefiyeti varsa; 
KDV tevkifatı yapmak ve 2. No ’lu KDV Beyannamesi ile 
beyan etmek doğru bir uygulama olacaktır.  

Kaynaklar; Damga Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kat 
Mülkiyeti Kanunu, KDV Kanunu ve KDV Genel Uygulama Tebliği, Konut Kapıcıları 
Yönetmeliği, Medeni Kanun, SGK. İşlemleri Yönetmeliği; Türk Ticaret Kanunu, VUK; 
Yaklaşım Yayıncılık, e-yaklaşım, 

Biyan Ö. “Apartman, Site ve İş Hanı Yönetimleri” 4. Baskı, Adalet Yayınevi, 2013, An-
kara,

Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A. “Vergi Hukuku” 7. Bsk. ve “Türk Vergi Sistemi” 13. Bsk. 
Ekin Kitabevi, Bursa 

ÖZELGE-1; GİB.; 24.06.2010 t., B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1255-458 s. özelge. 

ÖZELGE-2; GİB.; 17.01.2014 t., 11395140-105[234-2012/VUK-1-1009 s.özelge.
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 Hukuk düzenlememizde iflas 
erteleme kavramı öncelerden var 
olsa da ancak 4949 Sayılı İcra ve İf-
las Kanunda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun ile 2003 yılında ak-
tif olmuş ve bu düzenlenme doğ-
rultusunda ödeme güçlüğünde bu-
lunan sermaye şirketleri ve koope-
ratiflere iflas etmemesi için yasa ile 
son bir şans tanınmıştır. Hukuki ola-
rak benimsenen genel tanımla ifla-
sın ertelenmesi; borca batık durum-
da olan bir sermaye şirketinin ya da 
kooperatifin, mali durumunun ısla-
hının mümkün olması halinde, o şir-
ketin iflasının önlenmesini sağlayan 
bir kurumdur. Amerika’da chapter 11 
sistemine benzeyen bir düzenleme-
dir.

  İflasın ertelenmesinin niteliği bir 
Yargıtay kararında ; “borca batık du-
rumda olan bir sermaye şirketi ya da 
kooperatifin mali durumunun iyileş-
tirilmesinin mümkün olması halin-
de iflası önleyen bir kurumdur. İfla-
sın ertelenmesindeki amaç, serma-
ye şirketinin ve kooperatifin ekono-
mi içinde kalarak faaliyetine devamı-
nı sağlamak ve alacaklıları iflasa bağlı 
olumsuz sonuçlardan etkilenmesin-
den korumak” şeklinde açıklanmıştır.

Bir sermaye şirketi ya da kooperati-
fin borca batıklığının bildirilmesi ve 
mahkemece de tespiti halinde ku-
ral olan mahkemenin iflas kararı ver-
mesidir. Ancak İİK’nun 179. maddesi 
doğrultusunda sermaye şirketleri ile 
kooperatiflerin borçlarının aktifinden 
fazla olduğu idare ve temsil ile va-
zifelendirilmiş kimseler, tasfiye me-
murunun ya da bir alacaklının be-
yanı doğrultusunda tespit edildiğin-
de takip gerekmeksizin iflasına karar 
verilir ancak idare ve temsil ile yet-
kilendirilmiş kimseler ve alacaklılar-
dan birinin şirketin mali durumunun 
iyileştirilmesine dair somut bir ya da 
birkaç proje sunması ile iflasın erte-
lenmesi istenebilir. Dolayısıyla iflasın 
ertelenebilmesi için iki şartın birlikte 
mevcudiyeti yani borçların varlıklar-

dan fazla olması hali olan borca ba-
tıklığının ve borca batıklığı giderebi-
lecek kadar somut ve ikna edici bir 
iyileştirme projesinin var olması ge-
rekmektedir.

 İflas, borçlunun tüm malvarlı-
ğının, iflas organları tarafından ala-
caklılar yararına tasfiyesini sağla-
yan kolektif bir icra müessesesi olup, 
bu yolla borçlunun haczi kabil tüm 
mevcudu, bütün borçlarına tahsis 
edilir. Alacaklılar bu yolla genellikle 
alacaklarının tamamını değil ancak 
belli bir yüzdesini sağlarlar. İflas ha-
linde borçlunun tüm mal varlığı iflas 
masası takibinde paraya çevrilir ve 
ortaya çıkan tutar iflas halindeki şir-
ketin borçlularına sıra cetveli dahilin-
de garameten dağıtılır. Dolayısıyla if-
las ile şirket ortak ve sermayedarla-
rının şirketin mal varlıkları üzerinde 
tasarruf hakkı kalmamıştır.

 İflasın aksine iflas ertelemede 
ortaklar, temsil ve idare meclisi ya da 
yönetim kurulu sermaye şirketinin 
ya da kooperatifin mal varlığı üzerin-
deki yetkilerini kural olarak sürdürür. 

Ancak İİK’nun 179/a-I maddesi ge-
reğince iflas erteleme kararı ile bir-
likte şirket ya da kooperatiflerin mal 
varlıkları üzerindeki tasarruf yetki-
si kısıtlanmış, buna göre mahkeme-
ye bu keyfiyeti önlemek ve alacaklı-
ların haklarının zayii olmasının önü-
ne geçmek amacıyla yetki ve sınırla-
rını belirleyerek kayyım ataması gö-
revi verilmiştir. 1 Temmuz 2012 tari-
hinde 6103 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nun Yürürlülüğü ve Uygulama Şek-
li Hakkında Kanun’un 41/i madde-
sinde, İİK.’nun 179/a maddesi değiş-
tirilmiş olup yapılan değişikliklerle, 
mahkemenin iflasın ertelenmesi ta-
lebi ile birlikte derhal bir kayyım ata-
ması, şirketin ve kooperatifin malvar-
lıklarının korunması için gerekli di-
ğer önlemleri alması, kayyımın mah-
kemece belirlenmiş görevlerinin ve 
temsil yetkisinin sınırları ile iflas erte-
leme talebinin İİK 166/2 uyarınca ila-
nı ve ticaret siciline tescili, iflas erte-
leme süresince kayyımın her 3 ayda 
bir şirketin iyileştirme projesinin gi-
dişatı hakkında mahkemeye rapor 
vermesi kabul edilmiştir. Kanun dü-
zenlemesinden anlaşılacağı üzere 
şirketin ya da kooperatifin malvarlık-
larının korunması için mahkeme ta-
rafından gerekli önlemlerin alınması 
gerektiği kabul edilmiştir. Bu önlem 
ya da tedbirler açıkça sayılmamış-
tır. Somut olaya göre farklılık göste-
ren bu tedbirler hakimin inisiyatifine 
bırakılmıştır. Genelde şirket malvar-
lıklarının devir ve temlikini önlemek 
adına devir yasağı şerhi, kıymetli ev-
rak düzenlenmesi ya da borçlan-
ma konusunda kayyım onayına tabi 
olunması, yönetim kurulunun tüm 
işlemlerinin kayyım gözetimi ve uy-
gunluğuna bırakılması gibi tedbirler 
uygulanır

 İflas erteleme kararının en 
önemli etkisi takipler hususundadır. 
İİK’nun 179/b maddesi gereği karar 
ile birlikte önceden başlamış takipler 
durur ve 6183 sayılı amme alacakla-
rı da dahil olmak üzere hiçbir takip 

Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketlerinde Alternatif Bir  
Çözüm Müesessesi; İflasın Ertelenmesi

Doç.Dr.Suphi ASLANOĞLU
Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Muhasebe-Finansman ABD Öğr. Üyesi

Ali Rıza ÖZALP
 Ekonomist

makale
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iflas erteleme süresince yapılamaz. 
Söz konusu takip yasağına bir takım 
istisnalar getirilmiştir. İİK’nun 179/b-
II fıkrasına göre iflasın ertelenmesi 
süresi içerisinde taşınır-taşınmaz ve 
ticari işletme rehni ile temin edilmiş 
alacaklar için, borçluya karşı rehnin 
paraya çevrilmesi yolu ile takip yapı-
labilir veya başlamış takipler devam 
edebilir. Ancak bu takipler nede-
niyle rehin konusu mallar hakkında 
muhafaza tedbirleri alınamaz ve bu 
malların satışı gerçekleşemez. Bir di-
ğer istisna işçi alacakları hususunda-
dır. İİK’nun 179/b-III fıkrası uyarınca 
İİK’nun 206. maddesinde düzenle-
nen 1.sıradaki alacaklılar takip yasa-
ğına tabi değildir. Dolayısıyla söz ko-
nusu imtiyazlı alacaklılar iflas ertele-
me süresince takip yapabilir ve baş-
lamış takiplerine devam edebilirler. 
Karar ile birlikte kural olarak, bir takip 
işlemi ile kesilebilen zamanaşımı ve 
hak düşürücü sürelerin işlemesi du-
rur.(m.179/b-I). Karar ile birlikte ön-
ceden başlamış olan takipler bulun-
duğu yerde kalır, söz konusu takipler 
iptal olmaz. Takip yasağı sadece yeni 
başlayacaklar için geçerlidir. Yani ön-
ceden başlamış takiplere dayalı ha-
cizlerin kaldırılacağı düşünülmeme-
lidir.

 İflasın ertelenmesine esastan 
karar verilmeden önce istek halin-
de hakim tedbir yoluyla da takiple-
ri durdurabilir. Yargıtay kararları da 
bu yöndedir. İflasın ertelenmesi ka-
rarının, iflası ertelenen şirketin ya da 
kooperatifin müşterek borçlularına 
ve müteselsil kefillerine takip işlemi 
yapılması açısından bir etkisi bulun-
mamaktadır. Bu hususta kanunda bir 
düzenleme bulunmamakta ancak 
Yargıtay özel dairesinin içtihatları ile 
görüş oluşturulmaktadır.

 İflasın ertelenmesi sürecin-
de atanan kayyım vesayet hukuku-
nun dışında olup borçlu ile alacaklı-
nın ve hatta kamunun menfaatleri-
ni aynı ölçüde gözetmek, korumak 
ve dengelemekle görevlendirilmiştir. 

Kayyımın görevi iflas erteleme süresi 
ile sınırlı olup mahkeme gerekli gör-
düğü hallerde kayyımları değiştire-
bilir ya da görevden alabilir. Kayyımı 
atayan mahkeme, yönetim organ-
larının yetkilerini tamamen elinden 
alıp kayyıma verebileceği gibi yöne-
tim organlarının işlemlerinin geçerli-
liğini kayyım onayına da bağlı tuta-
bilir.( m.179/a-II)

 Genel anlamda kayyımın en 
önemli görevi mahkeme tarafından 
açıkça belirtilmese dahi, alacaklıla-
rın teminatını teşkil eden şirket ak-
tiflerinin iflas erteleme süresince 
azaltılmamasına özen göstermektir. 
Bu durumu sağlayabilmek için kay-
yımın görev yaptığı şirketten bilgi 
alma, şirket defterlerini inceleme ve 
bilirkişilere başvurma yetkisi oldu-
ğu tartışmasızdır. İflas ertelemedeki 
bir şirketin süreç boyunca ekonomik 
varlığı devam ettiğinden yeni sözleş-
meler yapma, borçlanma, işçi/perso-
nel alımı gibi faaliyetlerde bulunaca-
ğı kuşkusuzdur. Tüm bu işlemler de 

kayyımların onayına tabi olduğun-
dan söz konusu hususlarda kayyım-
ların önerilerini, tecrübelerini şirket-
lere aktarması ve inisiyatif almala-
rı yararlı olabileceği gibi kayyımla-
rın bu tarz işlemlerde ve şirketin uy-
gunluk başvurularında ödeme güç-
lüğündeki şirketlerin mali ve hukuki 
yapısı gözetilerek hızlı karar almaları, 
şirketin ticari itibarının da göz önün-
de bulundurularak yönetici ya da or-
taklarının ticari tercihlerini de göz 
ardı etmemeleri önemlidir.

 Son yıllarda özellikle inşaat ta-
ahhüt sektöründe iflas erteleme baş-
vuruları artmış olup, bu artışın olum-
suz etkilerinin ülkenin büyüme ve is-
tihdam beklentisinin bu sektör üze-
rine kurulmasıyla hükümetin bu sek-
töre ilişkin projelerinin de artmış ol-
ması, bu sektörün birçok alt sektör 
yaratması, finans kurumlarının bu 
sektördeki şirketlere ciddi tutarlarda 
kredi sağlaması nedenleriyle büyük 
bir kitleyi etkileyeceği açıktır.
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 Kitabın sonundan konuşmak ge-
rekirse, bir şirketin mali tablolarındaki 
en büyük makyajlamalar gelir tablosu 
üzerinde yapılır. Bu özelliğin, bugüne 
kadar hiç gündeme gelmemiş olması 
ve sadece bilanço makyajı kavramının 
dillendirilmesi bile, bana göre serma-
ye piyasalarının en büyük makyajıdır. 
Hal böyle iken, gelir tablosu makyajı li-
teratürümüze girmeye bile hak kaza-
namamış, hiçbir mali analiz kitabında 
alt başlık olacak kadar dahi kıymet gör-
memiştir.

 Gerçekte ise bilanço makyajı de-
nen olgunun yüzde 90’ı gelir tablosun-
da yer alan hesaplar üzerinden gerçek-
leştirilir. Yatırımcıyı ve devleti ilgilendi-
ren en büyük çarpıtmalar gelir tablo-
su ile başlar, gerisi ise hak kaybı doğur-
mayan bir takım kozmetik kalem oy-
natmalardır. Özetle, dikkatler bilan-
ço üzerine çekildiğinde, sahipsiz kal-
mış gelir tablosunun en çirkin oyunla-
ra sahne olması kaçınılmaz olmaktadır.

 Belli birtarihteki mali bakiyelerin 
fotoğrafı diyebileceğimiz bilançolar, 
gelir tablosu olmadan eksiktir. Çünkü 
öz kaynaklar kısmının en önemli ta-
mamlayıcısı gelir tablosudur. Gelir tab-
losu ise belli bir tarihte değil, belli tarih 
aralığındaki gelir-gider ile kazanç-zarar 
durumunu ve yine dikkat edelim baki-
yeleri değil kümülatif tutarlarını tasnifli 
bir şekilde gösteren tablodur. Son ola-
rak sistematiği gereği, ilgili tarih aralı-
ğındaki dönemin kârını veya zararını 
verir. Burada şöyle bir bilgi notu geç-
mekte fayda var; gelir tablosunun son 
satırında yer alan bu kâr/zarar rakamı 
pasifteki öz sermaye bölümüne aktarı-
larak bilanço eşitliği sağlanmış olur.

Gelir Tablosu’nun önemi

 Önceki yazımızın giriş kısmını 
önemine binaen tekrar ederek konu-
ya girelim. Yatırımcının ilk hedefi para 
kazanmak ise ikinci hedefi portföyü-
nü korumaktır. Bunun yolu ise alma-
yı veya satmayı planladığı menkul kıy-
metin, gelecekteki performansını doğ-
ru tahmin etmekten geçer. Sermaye 
piyasalarının en temel enstrümanla-
rından olan ‘Hisse Senedi’nin gelecek-
teki fiyatı hakkında öngörü sahibi ola-

bilmek, mevcut durumun kaliteli analiz 
edilebilmesine bağlıdır. İşte bu aşama-
da, fikir sahibi olmak isteyen hisse se-
nedi yatırımcısının ilk başvuru kaynağı 
bilançodur.

 Buraya kadar söylediklerimiz 
doğru ancak yetersizdi. Bilançolarda ilk 
bakılan kalem olan ‘Dönem Kârı veya 
Zararı’ hesabı gelir tablosundan alınır. 
Dolayısıyla, dönem kârına ulaşmamı-
zı sağlayan bu tablonun daha dikkatle 
incelenmesi gerekmektedir. Zira, gerek 
temettü ödemelerine gerekse pek çok 
rasyo ve parametreye dayanak teşkil 
eden bu kalem, gelir tablosu ürünüdür.

 Gelir tablosu, bilançonun sta-
tik görünümünden uzak olup insanın 
hayal gücüyle eş değer panoramik bir 
açıya sahiptir. Bu zenginlik, işletmele-
rin finansal durumunu film şeridi ha-
line getiren gelir tablosu üzerinde sa-
yısız oyun oynanmasına yani makyaj 
yapılmasına olanak tanır. Önemli gör-
düğüm makyaj çeşitlerini sıraladım. 
Detaylı gelir tablosu eşliğinde okuma-
nızı tavsiye ederim.

Gelir Tablosu Makyajına konu edilen 
işlemler

 Aşağıdaki gelir tablosu hilelerinin 
ilk kısmı, dönem kârını azaltmak için 
yapılırken diğer kısmı ise dönem kârını 
yüksek göstermek için yapılmaktadır. 
Okuyucularım kendi bakış açılarına 
farklı şekillerde kategorilere ayırabilir. 
Ancak hepsinin iki ortak noktası olup 
bunları hilelerin ardından konuşalım.

Dönem kârını artıran işlemler

*Miktar veya fiyat bakımından gerçe-
ğinden yüksek tutarlarda satış faturası 
düzenlemek,

*Çalışanları düşük tutardan sigortalı 
göstererek istihdam vergilerini ve taz-
minat matrahları ile sigorta primlerini 
az göstermek,

*Şüpheli duruma gelmiş alacaklara 
veya tahakkuk etmiş yükümlülüklere 
karşılık ayırmamak,

*Sabit kıymet amortismanlarını düşük 
oranlardan hesaplamak,

*Dövizliborçları, bilanço tarihindeki 
kurun düşüğünden değerlemeye tabi 
tutmak,

*Dövizlialacakları, bilanço tarihindeki 
kurun yükseğinden değerlemek,

*Faturasız mal veya hizmet alımı yap-
mak, (gelir tablosunda hiç gözükmez)

*Sigortasız işçi çalıştırmak, (gelir tablo-
sunda hiç gözükmez)

Dönem kârını azaltan işlemler

*Kayıt dışı satışlarla hasılatı gizlemek, 
(vergi kaçırmanın evrensel yolu)

*Miktar veya fiyat bakımından gerçe-
ğinden düşük tutarlarda satış faturası 
düzenlemek,

*Hiç çalışmayan kişileri sigortalı göste-
rerek giderleri artırmak, (şirket içi yol-
suzluk)

*Mevduatlara ilişkin faiz veya kâr payı 
gelirlerini kayda almamak,

*Sabit kıymet amortismanlarını yüksek 
oranlardan hesaplamak,

*Dövizliborçları, bilanço tarihindeki 
kurun yükseğinden değerlemeye tabi 
tutmak,

Gelir Tablosu Makyajı

SMMM Dursun Ali YAZ
Yazar

aliyaz@suadiyedenetim.com.tr

makale
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*Dövizlialacakları, bilanço tarihindeki 
kurun düşüğünden değerlemek,

*Gerçeği yansıtmayan hizmet veya gi-
der faturası temin etmek.

 Hülle yapmak isteyene seçenek 
bitmez. Yukarıdaki örneklerin sayısı 
hayal gücüne bağlı. Özellikle bağımsız 
denetim yapılmadığı üç ve dokuz aylık 
mali tablolar bu açıdan çok daha fazla 
risk taşımakta. Bu usulsüzlükleri okur-
ken göz atmanızı istediğim gelir tablo-
sundaki her bir kalem doğrudan şirket 
kâr/zararını etkilemektedir. Ve yine o 
kalemlerin her birinin altında, çok sayı-
da alt kırımlar mevcuttur; Örneğin pa-
zarlama kaleminin altındaki, ücretler, 
promosyon giderleri, primler gibi.

Gelir Tablosu Makyajı ile Bilanço 
Makyajı arasındaki farklar

 Gelir tablosu makyajı yapan şir-
ketlerin büyük çoğunluğu, maliyet ve 
giderlerini şişirerek daha az vergi öde-
meyi düşünürler. Buradaki ilk amaç, 
her zaman vergi kaçırmaktır. Bunun 
yolu, gerçeğinden daha düşük kâr be-
yan etmekten geçer. Haliyle ortakların 
hak edecekleri temettü tutarları azala-
caktır.

 Bu çabaları sonuçsuz bırakmak 
isteyen mali idare, gerek hürriyeti bağ-
layıcı cezalar ile gerekse transfer fiyat-
landırması gibi yasal düzenlemeler ile 
her geçen gün kendini yenilemekte-
dir. Yeri gelmişken dikkat çekmek ge-
rekirse, teknik olarak vergi ziyaı denilen 
vergi kaçırma fiilinin doğrudan borsa 
yatırımcılarının ve elbette ki tüm hal-
kın zararına bir suç teşkil ettiğini hatır-
latalım. Burası çok önemli. Bu nedenle 
daha detaylı irdelemek üzere konuyu 
başka bir yazıya bırakalım.

 Bilançolardaki çoğu makya-
jın amacına gelince, ilgililerin doğru-
dan hak kaybına sebep olmayan an-
cak mali tablolar hakkında olduğun-
dan daha farklı bir intiba yaratarak ka-
muoyunu yanıltmayı hedefler.

Komedinin trajediye dönüştüğü yer

 Son olarak, yukarıda öne çıkart-
tığımız gelir tablosu usulsüzlüklerinde 
iki tane ortak özellik bulunmaktadır. Bi-
rincisi, yukarıda tadadî olarak saydığım 
belge ve muhasebe hileleri sonucunda 
kâr/zarar rakamı değişmektedir. İkincisi 
ise vergi gelirleri azaltmaktadır.

 Bunların her biri, gelir dağılımdaki 

adaletsizlikten tutun işsizlik, cari açık, 
borçlanma, tasarruf eksiği gibi ekono-
mik sıkıntıların ve beraberinde eğitim, 
sağlık gibi sosyal problemlerin başta 
gelen sebebidir.

 Dolayısıyla, sermaye piyasası ya-
tırımcılarının hak ve yararlarının ko-
runması, ufak bir burjuva kesimin me-
selesi gibi algılanmamalı, ülke ekono-
misini doğrudan ilgilendiren sorunla-
rın kaynağı olduğu fark edilmelidir.

 Özetle, bu tarz konular makyaj 
kelimesi altına kamufle edilemeye-
cek önemde olup tüm ülkeyi ilgilendi-
ren yapısal soruna dönüşmüş durum-
dadır. Başka bir ifadeyle, gelir tablosu 
makyajının doğal uzantısı olan temet-
tü üzerindeki hak kaybı meselesi, ver-
gi kaçağı ile başlar. Bu süreç, ekonomi 
sayfalarına veya üniversite koridorla-
rına hapsedilmeyerek ‘Nomura Sarayı’ 
isimli kitapta resmedildiği üzere vatan-
daşlarımıza tek tek izah edilmelidir.

 Toplum mühendisliği olarak ta-
nımlanacak bu aşamada nitelikli ya-
tırımcılara büyük görevler düştüğünü 
de belirtmeden geçmek istemem.

02.05.2014
Read more: http://www.finansgundem.com/dursun-ali-yaz-yazar65/gelir-tablosu-makyaji-589807y.htm#ixzz30eDGeG5E
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 Türmob tarafından düzenlenen 
11.Türkiye Muhasebe Forumu 1 Ha-
ziran 2016 tarihinde yaklaşık 2000 
meslek mensubunun katılımıyla An-
kara Sheraton Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi. Son yıllardaki ulus-
lar arası ve ulusal gelişmelere bağ-
lı olarak, mesleğimizle ilgili yaşanan 
gelişmelerin, eğilimlerin mesleğimiz 
üzerindeki muhtemel etkilerinin tar-
tışılması amacıyla Forum’un ana te-
ması “Muhasebe ve Denetim Mes-
leğinde Yenilikçi Yaklaşımlar” ola-
rak belirlenmiştir.

 Forum’a misafir olarak Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfek-
çi, Maliye Bakan Yrd. Dr.Cengiz Yavi-
lioğlu, Gelir İdaresi Başkanı Sn. Ad-
nan Ertürk gibi çok sayıda üst düzey 
bürokratlar ile yerli ve yabancı aka-
demisyenler katılmışlardır.

 Türmob Genel Başkanı YMM. 
Nail Sanlı yaptığı açılış konuşmasın-
da, Türkiye Muhasebe Forumlarının 
genel düzenleme amacı ve bu yılki 
ana teması kapsamında, mesleki so-
run ve çözüm önerilerini de içeren 
detaylı açıklamalarda bulunmuş, ge-
rek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ge-
rekse Maliye Bakanlığı, KGK ile ilgi-
li sorunları ve taleplerini en üst se-
viyede muhataplarına aktarma fırsa-
tı bulmuştur.

 Forum 2 oturumda tamamlan-
mış, 1.oturumda “Bilgi Teknolojile-
rindeki Gelişmelerin Muhasebe ve 
Denetim Etkileri” 2.oturumda “Dene-
timde Kalitenin Arttırılması” başlıkla-
rıyla, konusunda yetkin akademis-
yenler değerli ve detaylı bilgiler sun-
muşlardır.

 Bu bilgiler başlıklar halinde şun-
lardan oluşmaktadır.

1- Muhasebe ve Denetim mesleği-
nin günümüzde uluslar arası bir ni-
teliğe büründüğü, çok sayıda yeni 
uzmanlık alanlarıyla tanıştığı,

2- Küresel düzeyde muhasebe ve 
denetim mesleğinde yenilikçi yak-
laşımların her geçen gün daha fazla 

meslek üzerinde etkisini gösterdiği,

3- Yenilikçi yaklaşımlar kapsamın-
da bilgi teknolojilerindeki gelişme-
ler ve yeni bilişsel uygulamaların ön 
planda yer aldığı,

4- Bu kasmamda; atan bilişim tek-
nolojisi kullanımı ile denetime yeni 
bir boyut olarak özgün denetim yak-
laşımının belirlediği,

5- Meslekte big data (büyük veri) 
uygulamalarının yeni fırsatlar do-
ğurmaya aday olduğu,

6- Meslek mensuplarının e-fatura, 
e-defter, e-arşiv, kayıt saklama, en-
tegrasyon ve arşivleme çözümlerine 
ise hazır olmaları gerektiği,

7- Denetimde kalitenin artırılma-
sı konusunun IFAC ve FEE dahil glo-
bal düzeyde tüm uluslar arası mesle-
ki kuruluşların gündemlerinin ön sı-
rasında yer aldığı,

8- Denetim kalitesinin artırılma-
sında kamu gözetiminin ve mesleki 
kalite kontrol uygulamalarının büyük 
önem taşıdığı,

9- Değişen yeni denetim rapor-
lamasının önümüzdeki dönemde 
mesleğin tartışacağı önemli bir alan 
olacağı,

10- Değişen ve yenilenen önem-
li bir alanın ise kurumsal rayorlama 
konusu olduğu,

11- Bu alanda global düzeyde ya-
şanan hızlı değişimlere ülkemizde 
de uyum sağlanmaya çalışıldığı, bu 
alanda entegre raporlama çalışmala-
rına hız verildiği,

12- Muhasebe hizmet kalitesinin ar-
tırmak için uluslar arası arenada ya-
şanan bu değişim ve gelişime mes-
lek mensuplarının ayak uydurmala-
rının bir gereklilik olduğu,

13- Ekonomik gelişme ve finansal 
krizlerin Muhasebe Mesleğinin üze-
rinde etki ve tepkilere yol açtığı,

14- Global düzeyde aranır, iyi ve ka-
liteli bir Muhasebe Meslek Mensubu 
olabilmek için muhasebe ve dene-
tim mesleğinde yenilikçi yaklaşımla-
rın ve gelişmelerin takip edilmesi su-
retiyle mesleğin icra edilmesinin ar-
tık bir zorunluluk haline geldiği, ko-
nuları öne çıkmıştır.

 Forum daha çok akademik dü-
zeyde gerçekleşmiş olup, meslek 
mensuplarının foruma yoğun bir bi-
çimde katılım sağlamaları, sorunlara 
sahip çıkmaları, güç birliğinin oluş-
ması bakımından önemli bir katkı 
sunmuştur. Foruma katılamayan ar-
kadaşlar için Türmob sitesinden fo-
rumun tamamı canlı olarak verilmiş, 
sunumların video kayıtlarına ise Tür-
mob sitesinden ulaşmak mümkün-
dür. 

 Türmob, uluslar arası düzeyde 
gerçekleştirilen bu forum ile önemli 
bir çalışmaya daha imza atmış olup, 
emeği geçen herkese meslek adına, 
meslek camiası adına teşekkür ede-
riz. 22/06/2016

11.Türkiye Muhasebe Forumu Üzerine 

SMMM Sezai  KANTAR

makale
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I-GİRİŞ

 20/05/2016 Tarihli 29717 sayı-
sında Resmi Gazete’de yayımlana-
rak ‘’6715  sayılı Kanunla 4857/7’inci’’ 
maddesindeki değişiklik yürürlüğe gir-
di.4857 sayılı Kanunun 7’inci Madde-
sinde Geçici İş İlişkisi konusuna yer 
verilmiştir.Kanun maddesi 15 fıkra-
dan oluşuyor,her bir fıkra düzenleme-
yi ayrıntılı şekliyle ele almıştır.7’inci 
maddeye aykırı davranılması halinde 
20/05/2016 tarihinden itibaren de idari 
para cezası düzenlenecektir.

 ‘’Geçici iş ilişkisi, özel istihdam 
bürosu aracılığıyla ya da holding bün-
yesi içinde veya aynı şirketler toplulu-
ğuna bağlı’’ başka bir işyerinde görev-
lendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.

II-GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE ÖZEL 
İSTİHDAM BÜROSU

 Özel istihdam büroları; iş ve işçi 
bulmaya aracılık faaliyeti yapar, işgücü 
piyasası ile istihdam ve insan kaynak-
larına yönelik hizmetleri yürütebilir, 
mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki 
verilmesi hâlinde geçici iş ilişkisi kura-
bilir.

 Özel istihdam bürosu, aracılık ve 
geçici işçi sağlama faaliyeti karşılığı 
olarak işverenden hizmet bedeli alma 
hakkına sahiptir. İş arayanlardan ve ge-
çici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçilerden 
her ne ad altında olursa olsun menfa-
at sağlanamaz ve hizmet bedeli alına-
maz. Ancak aracılık hizmetleri için özel 
istihdam bürolarınca, yönetmelikle is-
tisna tutulan meslekler ve pozisyonlar 
için hizmet bedeli alınabilir. 

 Özel istihdam bürosu işçisine 
ilişkin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu ile 4447 sayılı Kanundan doğan 
yükümlülükler, 4857 sayılı Kanunun 
7’ inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, 
özel istihdam bürosu tarafından yerine 
getirilir.

ÖİB GEÇERSİZ ANLAŞMALAR

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili 
olarak; 

a) Özel istihdam bürolarının yönetme-
likte öngörülenler dışında iş arayanlar-
la bedel alınması konusunda anlaşma 
yapmaları veya onlardan herhangi bir 
şekilde menfaat sağlamaları hâlinde 
özel istihdam büroları ile işverenler 
arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 

b) İşçinin kayıt dışı çalışması, sendika-
ya üye olması veya olmaması ya da 
asgari ücretin altında ücret ödenmesi 
şartlarını taşıyan anlaşmalar, 

c) Bir işverenin veya iş arayanın, işe 
yerleştirme faaliyeti için diğer özel is-
tihdam bürolarından veya Türkiye İş 
Kurumundan hizmet almalarını engel-
leyen anlaşmalar, geçersizdir.

ÖİB İZNİ İPTALİ

 Türkiye İş Kurumunca  verilen ge-
çici iş ilişkisi kurma yetkisi;

a) Özel istihdam bürosu izninin iptal 
edilmesi, 

b) Geçici iş ilişkisi kurulan işçi sayısının 
%10’unun  ücretinin, ödeme günün-
den itibaren 20 gün içinde mücbir bir 
neden dışında ödenmemesi,

 c) 1 yıl içinde en az 1 işçinin ücreti-
nin, en az 3 defa sözleşme ile belirle-

nen ücretin altında ödenmesi veya sü-
resinde ödenmemesi,

d) Yazılı sözleşme yapma şartına uyul-
maması, 

e) Geçici iş ilişkisine yönelik 4857 sayılı 
Kanunun 7’inci maddesinde belirtilen 
sürelere uyulmaması,

f) İş ilişkisinde 4857 sayılı Kanunun 5 
inci maddesinde düzenlenen eşit dav-
ranma ilkesine aykırı davranılması,

g) Kayıt dışı işçi çalıştırıldığının tespit 
edilmesi, durumlarında (a) ve (b) bent-
lerinde sayılan hâllerde derhâl; diğer 
bentlerde sayılan hâllerde ise son fiilin 
tespit tarihinden geriye yönelik 2 yıl-
lık süre içinde aynı bentlere 3 kez veya 
ayrı bentlere 6 kez aykırı davranıldığı-
nın tespit edilmesi hâlinde iptal edilir 
ve 3 yıl süre ile izin verilmez.

ÖİB TEFTİŞİ

 Özel istihdam bürolarının faali-
yetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik 
inceleme, denetim ve teftiş Bakanlık iş 
müfettişleri tarafından yapılır. 4857 sa-
yılı Kanunun 7’inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (f) bendi uyarınca

 ‘’İşletmenin ortalama mal ve hiz-
met üretim kapasitesinin geçici iş iliş-
kisi kurulmasını gerektirecek ölçü-
de ve öngörülemeyen şekilde artma-
sı hâlinde’’

 Türkiye İş Kurumuna  yapılan şi-
kayet bildirimleri incelenmek üze-
re İş Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir. 
Bu durumda özel istihdam büroları, is-
tenilen her türlü bilgiyi vermek ve bu 
bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan 
defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek 
zorundadırlar.

III-GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SÜRELERİ

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HALLERİ 
SÜRESİ

a) 4857/ Kısmi zamanlı Doğum Sonra-
sı çalışacak Kadın İşçilerden, işçinin as-
kerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşme-
sinin askıda kaldığı diğer hâllerde 
DEVAMI SÜRESİNCE 

b) Mevsimlik tarım işlerinde 
SÜRE SINIRI YOK

Geçici İş İlişkisi Esasları Yürürlükte

Vedat İLKİ
Sosyal Güvenlik Müşaviri/Adli Bilirkişi

vedat.uzman@gmail.com

makale
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c) Ev hizmetlerinde SÜRE SINIRI YOK

d) İşletmenin günlük işlerinden sayıl-
mayan ve aralıklı olarak gördürülen iş-
lerde, 4AY/SÖZLEŞMEYLE İKİNCİ KEZ 8 
AY

e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından 
acil olan işlerde veya üretimi önem-
li ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenle-
rin ortaya çıkması hâlinde, 4 AY / S Ö Z-
LEŞMEYLE İKİNCİ KEZ 8 AY

f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet 
üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi ku-
rulmasını gerektirecek ölçüde ve ön-
görülemeyen şekilde artması hâlinde, 
4AY/SÖZLEŞMEYLE İKİNCİ KEZ 8 AY

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik 
arz eden iş artışları hâlinde, 4 AY

 Geçici işçi çalıştıran işveren, belir-
tilen sürenin sonunda aynı iş için 6  ay 
geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştı-
ramaz.(d,e,f,g)

 Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 
ay süresince geçici iş ilişkisi, kamu ku-
rum ve kuruluşlarında ve yer altında 
maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş 
ilişkisi kurulamaz. Geçici işçi çalıştıran 
işveren, grev ve lokavtın uygulanması 
sırasında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sa-
yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 65 inci maddesi hükümle-
ri saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişki-
siyle işçi çalıştıramaz.

IV-GEÇİCİ İŞÇİ SAYISININ TESPİT 
YÖNTEMİ

 İşyerinde çalıştırılan işçi sayısının 
1/4’ünü geçemez.

Örnek:

 İmalat,İhracat sektöründe çalışan 
bir işletme kapasitesinin üstünde bir 
sipariş almış,fazla mesai ve vardiya ile 
programlarını aşamıyor,üretimi yetişti-
remiyorsa özel istihdam bürosuyla an-
laşarak geçici iş ilişkisi kurmak suretiy-
le işçi sayısının 1/4 oranında geçici işçi 
alabilir.

 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş-
yerlerinde 5 işçiye kadar geçici iş iliş-
kisi kurulabilir.

 İşçi sayısının tespitinde, kısmi sü-
reli iş sözleşmesine göre çalışanlar, ça-
lışma süreleri dikkate alınarak tam sü-
reli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi 
sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, özel 
istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran 
işverenin işçi sayısına dâhil edilmez.

 İşveren, iş sözleşmesi feshedilen 
işçisini fesih tarihinden itibaren 6 ay 
geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında 
çalıştıramaz.

 6 ay sonra aynı işçisini özel istih-
dam bürosuna kayıtlı ise  geçici işçi 
olarak işe alır,4 ay yada sözleşmeyle 8 
ay çalıştırır,6 aya süre geçtikten sonra 8 
ay süre ile çalışma hakkı doğar.

V-GEÇİCİ İŞÇİNİN ESASLARI

 Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran iş-
verenden özel istihdam bürosunun 
hizmet bedeline mahsup edilmek üze-
re avans veya borç alamaz.

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Geçici işçi çalıştıran işveren;

a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama 
sözleşmesine uygun olarak geçici iş-
çisine talimat verme yetkisine sahiptir.

b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını ge-
çici işçisine bildirmek ve Türkiye İş Ku-
rumu tarafından istenecek belgele-
ri belirlenen sürelerle saklamakla yü-
kümlüdür.

c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek 
hastalığı hâllerini özel istihdam büro-
suna derhâl, 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 
üncü maddelerine göre ilgili mercilere 
bildirmekle yükümlüdür.

d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemler-
de, işyerindeki sosyal hizmetlerden 
eşit muamele ilkesince yararlandırır. 
Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemler-
de ise özel istihdam bürosundaki eği-
tim ve çocuk bakım hizmetlerinden 
yararlandırılır.

e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam 
durumuna ilişkin bilgileri varsa işye-
ri sendika temsilcisine bildirmekle yü-
kümlüdür.

f) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci 
maddesinin altıncı fıkrasında öngörü-
len eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve 
güvenliği açısından gereken tedbirle-
ri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere 
katılmakla yükümlüdür

ÇALIŞMA SÜRESİ

 Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştı-
ran işverenin işyerindeki çalışma süre-
since temel çalışma koşulları, bu işçile-
rin aynı işveren tarafından aynı iş için 

doğrudan istihdamı hâlinde sağlana-
cak koşulların altında olamaz.

SÖZLEŞME

 Geçici iş ilişkisinde işveren özel 
istihdam bürosudur. Özel istihdam bü-
rosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici 
işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştı-
ran işveren ile geçici işçi sağlama söz-
leşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak 
kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçi-
ci işçi çalıştıran işveren arasında yapı-
lacak geçici işçi sağlama sözleşmesin-
de; sözleşmenin başlangıç ve bitiş ta-
rihi, işin niteliği, özel istihdam bürosu-
nun hizmet bedeli, varsa geçici işçi ça-
lıştıran işverenin ve özel istihdam bü-
rosunun özel yükümlülükleri yer alır. 
Geçici işçinin, Türkiye İş Kurumundan 
veya bir başka özel istihdam bürosun-
dan hizmet almasını ya da iş görme 
edimini yerine getirdikten sonra geçi-
ci işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı 
bir işverenin işyerinde çalışmasını en-
gelleyen hükümler konulamaz. Geçici 
işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, iş-
çinin ne kadar süre içerisinde işe çağ-
rılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini 
feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç ayı 
geçemez.

ÜCRET KONTROLÜ

 Geçici iş ilişkisinde, geçici işçi ça-
lıştıran işveren işyerinde bir ayın üze-
rinde çalışan geçici işçilerin ücretleri-
nin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre 
boyunca her ay kontrol etmekle, özel 
istihdam bürosu ise ücretin ödendiği-
ni gösteren belgeleri aylık olarak ge-
çici işçi çalıştıran işverene ibraz et-
mekle yükümlüdür. Geçici işçi çalıştı-
ran işveren, ödenmeyen ücretler mev-
cut ise bunlar ödenene kadar özel is-
tihdam bürosunun alacağını ödeme-
yerek, özel istihdam bürosunun alaca-
ğından mahsup etmek kaydıyla geçici 
işçilerin en çok üç aya kadar olan üc-
retlerini doğrudan işçilerin banka he-
sabına yatırır. Ücreti ödenmeyen işçi-
ler ve ödenmeyen ücret tutarları geçi-
ci işçi çalıştıran işveren tarafından Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bil-
dirilir.

KADRO DURUMU

Sözleşmede belirtilen sürenin dolma-
sına rağmen geçici iş ilişkisinin de-
vam etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştı-
ran işveren ile işçi arasında sözleşme-
nin sona erme tarihinden itibaren be-
lirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sa-

makale
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yılır. Bu durumda özel istihdam büro-
su işçinin geçici iş ilişkisinden kaynak-
lanan ücretinden, işçiyi gözetme bor-
cundan ve sosyal sigorta primlerinden 
sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere 
sorumludur.

İŞVERENE ZARAR VERME

Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak 
kaydıyla kusuru ile neden olduğu za-
rardan, geçici işçi çalıştıran işverene 
karşı sorumludur.

VI- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ AYNI 
HOLDİNGE VE İŞYERLERİNDE 
UYGULANIR 

 İşverenin, devir sırasında yazılı rı-
zasını almak suretiyle bir işçisini, hol-
ding bünyesi içinde veya aynı şirketler 
topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş 
görme edimini yerine getirmek üze-
re geçici olarak devretmesi hâlinde de 
geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Geçici 
iş ilişkisi, yazılı olarak 6 ayı geçmemek 
üzere kurulabilir ve en fazla iki defa ye-
nilenebilir. İşçisini geçici olarak devre-
den işverenin ücret ödeme yükümlü-
lüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kuru-
lan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı 
sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi 
gözetme borcundan ve sosyal sigorta 
primlerinden, devreden işveren ile bir-
likte sorumludur.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HALLERİ 
SÜRESİ

 İşverenin, devir sırasında yazılı rı-
zasını almak suretiyle bir işçisini, hol-
ding bünyesi içinde veya aynı şirketler 
topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş 
görme edimini yerine getirmek üze-
re geçici olarak devretmesi hâlinde de 
geçici iş ilişkisi kurulmuş olur 6 
ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en 
fazla iki defa yenilenebilir

VII -GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İDARİ 
PARA CEZASI ESASI

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 
UYGULANACAK PARA CEZALARI

(20.05.2016 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerekti-
ren Fiil Ceza Miktarı (TL)

7 99/b Geçici iş ilişkisi hükümlerine ay-
kırı davranılan her işçi için 250

7 99/b 7’inci maddenin ikinci fıkrasının 
(f) bendine

 (İşletmenin ortalama mal ve hiz-
met üretim kapasitesinin geçici iş iliş-
kisi kurulmasını gerektirecek ölçü-
de ve öngörülemeyen şekilde artması 
hâlinde) aykırı olarak davranan işveren 
veya işveren vekiline 1000

SONUÇ

20/05/2016 Tarihli 29717 sayısında Res-
mi Gazete’de yayımlanarak ,4857/7’inci 
maddesindeki değişiklik yürürlüğe gir-
di. Geçici İş İlişkisi konusuna 15 önem-
li fıkra ile düzenlemeye gidilmiş,her bir 
fıkra düzenlemeyi ayrıntılı şekliyle ele 
almıştır.7’inci maddeye aykırı davra-
nılması halinde 20/05/2016 tarihinden 
itibaren de idari para cezası düzenle-
mesine yer verilmiştir.

 Geçici iş ilişkisi Özel İstihdam Bü-
rolarınca uygulamaya geçecektir. Özel 
istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi 
sağlama faaliyeti karşılığı olarak işve-
renden hizmet bedeli alma hakkına sa-
hiptir. İş arayanlardan ve geçici iş iliş-
kisi ile çalıştırılan işçilerden her ne ad 
altında olursa olsun menfaat sağlana-
maz ve hizmet bedeli alınamaz.

 Özel istihdam bürolarının faali-
yetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik 
inceleme, denetim ve teftiş Bakanlık iş 
müfettişleri tarafından yapılır.

 Geçici iş ilişkisinde süreler tes-
pit edilmiştir. Doğumdan dolayı çocu-
ğunun ilköğretim çağına başlayınca-
ya kadar Kısmi Süreli Çalışma talebin-
de bulunan  annelerin,askerlik nedeni 
ile boşalan kadrolar,tutukluluk gibi ne-
denlerle boşta kalan kadrolar süreler-
le sınırlı kalacak.Mevsimlik tarım işle-
rinde ,ev hizmetlerinde süre sınırı ol-
maksızın geçici iş ilişkisi kuruluyor.Di-
ğer işlerde geçici işçi çalışması en faz-
la 4 ay süreyle sınırlıdır. Mevsimlik işler 
hariç dönemsellik arz eden iş artışları 
hâlinde hariç olmak üzere 8 ayı geç-
memek üzere en fazla 2 defa yenilene-
bilir.Geçici işçi çalıştıran işveren, belir-
tilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay 
geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştı-
ramaz.

 Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 
ay süresince, kamu kurum ve kuruluş-
larında ve yer altında maden çıkarılan 
işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz.
Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lo-
kavtın uygulanması sırasında geçici iş 
ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.

 Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi 

sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı-
nın 1/4’te  birini geçemez. 10 ve daha 
az işçi çalıştırılan işyerlerinde 5  işçiye 
kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sa-
yısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleş-
mesine göre çalışanlar, çalışma sürele-
ri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya 
dönüştürülür. Geçici işçi sağlama söz-
leşmesi ile çalışan işçi işverenin işçi sa-
yısına dâhil edilmez

 Geçici işçi çalıştıran işveren, iş 
sözleşmesi feshedilen işçisini fesih ta-
rihinden itibaren 6 ay geçmeden ge-
çici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.
Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işve-
renden özel istihdam bürosunun hiz-
met bedeline mahsup edilmek üzere 
avans veya borç alamaz.

 Geçici iş ilişkisinde işveren özel 
istihdam bürosudur. Özel istihdam bü-
rosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici 
işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştı-
ran işveren ile geçici işçi sağlama söz-
leşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak 
kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçi-
ci işçi çalıştıran işveren arasında yapı-
lacak geçici işçi sağlama sözleşmesin-
de; sözleşmenin başlangıç ve bitiş ta-
rihi, işin niteliği, özel istihdam bürosu-
nun hizmet bedeli, varsa geçici işçi ça-
lıştıran işverenin ve özel istihdam bü-
rosunun özel yükümlülükleri yer alır. 
Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşme-
sinde, işçinin ne kadar süre içerisinde 
işe çağrılmazsa haklı nedenle iş söz-
leşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu 
süre 3 ayı geçemez.

 Sözleşmede belirtilen sürenin 
dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin 
devam etmesi hâlinde, geçici işçi çalış-
tıran işveren ile işçi arasında sözleşme-
nin sona erme tarihinden itibaren be-
lirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sa-
yılır.

20/05/2016 İtibaren değişen İdari 
Para Cezaları;

 7’inci Maddeye aykırı davranılma-
sı halinde Geçici iş ilişkisi hükümlerine 
aykırı davranılan her işçi için 250 TL.

 7 ‘inci maddenin ikinci fıkrasının 
(f) bendine aykırı olarak davranan işve-
ren veya işveren vekiline 1000 TL.

makale
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Gayrimenkullerin alım satımında alı-
cı ve satıcı tarafından ödenmesi ge-
reken tapu harcı yükümlülüğü bulun-
maktadır. 492 sayılı harçlar kanunu ge-
reği  gayrimenkullerin satımında (4) 
sayılı tarifede yer alan gayrimenku-
lü satın alan ve satan kişi veya kurum-
lar tarafından ayrı ayrı olmak üzere ‰ 
20   (binde yirmi) oranında tapu har-
cı ödenmesi gerekmektedir. Tapu har-
cı alıcı ve satıcı tarafından ödenmedik-
çe tapu müdürlüklerinde işlem yapıla-
maz.

492 sayılı harçlar kanununun 63. mad-
desi gereği  gayrimenkulün alıcısı ve 
satıcısı açısından tapu harcının matra-
hı, emlak vergisi değerinden az olma-
mak kaydı ile taraflarca beyan edilen 
gerçek bedel üzerinden hesaplanarak 
hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı 
ayrı   ‰  20 ( binde yirmi ) oranında 
tapu harcı tahsil edilir. Tapu müdürlük-
lerinde işlem yapılabilmesi için beyan 
edilen değerin, gayrimenkulün emlak 
vergi değerinden az olmaması gerekir. 
Tapu harcının hesaplanması bakımın-
dan alt sınır değeri özelliği taşıyan em-
lak vergi değeri,  Emlak Vergisi Kanu-
nu’ nun 29. maddesi gereği belirlenen 
ve emlak vergisi için esas alınan asga-
ri vergi değeridir. Gayrimenkul alım sa-
tımlarında esas olan satışa konu olan 
gayrimenkulün gerçek satış  değerinin 
bildirilmesidir. Gayrimenkulün gerçek 
satış değerinin emlak vergisi değerin-
den  fazla olması halinde harç ,  tapu-
da işlem yapılacak değerin gerçek satış 
değeri üzerinden hesaplanarak ödenir.

Gayrimenkul için ödenmesi gereken 
tapu harcı  işlemin yapıldığı yerin ver-
gi dairesine veya tapu müdürlüğünün 
e-tahsilat uygulaması kapsamında an-
laştığı banka şubelerine yapılmaktadır. 

Maliye Bakanlığı gayrimenkul satışında 
ödenen harcın eksik ödenip ödenme-
diğini,  ilgili Belediye’ den emlak vergi 
değerini araştırmaktadır. Ayrıca tapuda 
işlem gören gayrimenkulle ilgili ban-
kalarca kullanılan kredi var ise banka-
lardan araştırma yapılarak gerçek satış 
değerin tespiti yapılmaktadır. Bu araş-
tırmalar sonucu emlak vergi değeri al-
tında bir satış olduğunun tespiti halin-

de  ilgili vergi daireleri tarafından tapu-
da işlem yapılan gayrimenkulü satan 
ve  alan kişilere ayrı ayrı cezalı işlem 
yaparak,  eksik yatırılan harçlar  tah-
sil edilmektedir. Tapuda yapılan satış-
tan sonra, emlak vergi değerinin altın-
da bir bedel üzerinden harç ödendiği-
nin veya beyan edilen rakamın gerçek 
durumu yansıtmadığının tespiti halin-
de, aradaki fark üzerinden hesaplanan 
harç ,  gayrimenkulü  alan ve satan kişi 
veya kurumlar adına  ayrı ayrı harcın 
% 25’i oranında vergi ziyaı cezası tarh 
edilecek ve ayrıca hesaplanacak gecik-
me faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Tapuda işlem yapacak vatandaşlar sa-
tın aldığı gayrimenkulü banka kredi-
si ile alabilir. Vatandaşlarımızın dikkat 
etmesi gereken  satış yapılacak gayri-
menkulün tapuya gerçek değerini bil-
dirip, tapu harcını bu bedel  üzerinden 
ödemesidir. Satın alınan gayrimenku-
lün bir kısmının peşin bir kısmının ban-
ka kredisi kullanmak sureti ile öden-
mesi halinde dikkat edilmesi gereken 
ise tapu harcının toplam bedel üzerin-
den ödenmesidir. 

 Örnek: Ahmet Bey,  01.02.2016 
tarihinde 200.000 TL ödeyerek  Ali 
Bey’ den bir gayrimenkul satın almış-
tır. Gayrimenkulün emlak vergisi de-
ğeri  100.000 TL dir. Ahmet bey sa-
tın aldığı gayrimenkul için (X)  ban-

kasından bir miktar kredi almıştır. Ah-
met bey satın aldığı gayrimenkul ile il-
gili satıcı Ali bey ile birlikte ilgili  tapu 
müdürlüğünde işlem yaptırmıştır. Sa-
tın alan ve satan kişi, tapuda alım sa-
tım bedelini 110.000 TL olarak beyan 
etmiş ve bu bedeli üzerinden tapu har-
cı ödemişlerdir. Tarafların tapuda öde-
dikleri harç bedeli, beyan ettikleri be-
del olan  110.000 TL üzerinden hesap-
lanmış, alıcı ve satıcı tarafından ayrı 
ayrı (110.000 x %0 20) = 2.200 TL ol-
mak üzere toplam 4.400 TL tapu harcı 
ödenmiştir. 

Örnekte alım satım işlemi için beyan 
edilen 110.000 TL emlak vergisi değe-
rinin üstünde olmakta birlikte gerçek 
alım satım bedeli değildir. Gayrimen-
kul’ un gerçek satış değeri  200.000 TL’ 
dir. Buna göre, gerçek alım-satım be-
deli üzerinden tapu harcı ödenmediği  
Maliye tarafından tespit edilmesi halin-
de (200.000 TL–110.000 TL) = 90.000 
TL üzerinden cezalı harç tarhiyatı ya-
pılacaktır. 

Gerçek alım satım bedeli üzerinden 
tapu harcı ödenmediği tespit edilen 
hem alıcı hem de satıcı adına ayrı ayrı 
olmak üzere aradaki fark matrah üze-
rinden (90.000 TL x %0 20) = 1.800 TL  
tapu harcı ile birlikte ayrıca (1.800 TL x 
% 25) = 450 TL vergi ziyaı cezası tarh 
edilecek ve ayrıca hesaplanacak gecik-
me faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

Gayrimenkul satış işlemi yapıldıktan 
sonra Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından yapılan araştır-
malar sonucunda taraflarca  eksik be-
yan edilen tutarın tespit edilmesi üze-
rine tarh edilen vergi ve kesilen ceza-
ya ilişkin ihbarname ilgili kişilere tebliğ 
edilir. Maliye Bakanlığı tapuda alım sa-
tım yapılan bütün gayrimenkuller için 
beş yıl içinde ilgili gayrimenkulün em-
lak değeri için belediyelerden,  ayrıca 
satışı yapılan gayrimenkul için banka-
lardan kredi alınıp alınmadığını araştır-
maktadır.

Tapuda alım satım yapacak vatandaş-
ların  ve şirketlerin  cezalı vergi tarhiya-
tı ile karşılaşmamaları için gayrimenkul 
alım satım bedelinin gerçek 

Gayrimenkul Alım Satımı Yaparken 
Cezalı Duruma Düşmeyin

Muammer BERBEROĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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80 stajyer 

Oda Yönetim Kurulu tarafından 26.05.2016 tarihinde oluşturulan TESMER 
Yönetim Kurulu görev dağılımının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Staja Giriş Sınavını kazanarak stajyer olmaya hak 
kazanan stajyerlerimizin dosyalarına 26 Mayıs 
2016 Perşembe günü yapılan TESMER Yönetim 
Kurulu toplantısında onay verildi.
Yeni stajyerlerimize staj döneminde başarılar 

dileriz.

1- Bahadır BAŞ Başkan
2- Tuğrul ODABAŞ Bşk.Yrd.
3- Erdal YÜCEL       Sekreter
4- Gülüzar ÇAKMAK Sayman
5- Ayşe Gül ŞAHİN Koordinatör Üye

TESMER Yönetim Kurulu görev dağılımı
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 Ordu SMMM Odası TESMER Yönetim Kurulu; üç yıllık 
stajını tamamlayan ve yeterlilik sınavına girmeye hak kaza-
nan stajyerleri yeterlilik sınavları öncesinde rehberlik çalış-
ması gerçekleştirdi.

 Oda Başkanı Bahadır Baş, Oda Sekreteri M.Ender Sön-
mez, TESMER Sekreteri Erdal Yücel ve TESMER Saymanı Gü-
lizar Çakmak’ın katıldığı “Staj Değerlendirme Mülakatın” da 
öncelikle stajyerlerin staj dosyası üzerinde incelemelerde 
bulunuldu. Daha sonra ise stajyerlere, staj sürecinde yaptığı 
işler ve sınava gireceği konularla ilgili çeşitli sorular yönel-
tildi. 

 Oda ve TESMER Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘Siz değer-
li stajyerlerimiz stajınızı tamamladınız, güzel çalışmalar 
yaptınız, Odamızın düzenlemiş olduğu faaliyetlere katıldı-
nız. Staj sürecini tamamladınız. Sizler yeterlilik sınavların-
da yedi dersten sınava gireceksiniz, gönül ister ki yedi dersi 
bir seferde verip aramıza katılın.  Ancak Muhasebe mesleği 
sorumlulukları olan, riskleri olan bir meslek. Kamu adına iş 
üreten bir meslek. Tüm toplumun çıkarlarına hizmet eden 
bir meslek. Bu sorumlulukları yanında mütselsil sorumluluk 
gibi, vergi ve sgk cezaları gibi riskleri de taşıyor. Bu mesle-
ğe girecek arkadaşlarımıza sıklıkla söylüyorum, bir işi iyi bir 
şekilde yapabilmek için on bin saate yani beş yıllık bir ça-
lışma zamanına ihtiyaç var. Bu süreci tamamlamadan sı-
navları kazansanız bile hemen büro açmayın diyorum. Bilgi 
ve donanımınızı artırmak için çalışmalarınızı staj yaptığınız 
bürolarda sürdürün. Bu bürolarda ortaklık kültürünü gelişti-
rin. Bu meslek tek başına yapılabilecek bir meslek değil. İn-
şallah en kısa sürede sınavları kazanıp Meslek Mensubu ola-
rak aramıza katılırsınız. Hepinize başarılar diliyorum.’’ dedi.

 TESMER Sekreteri Erdal Yücel, TESMER Saymanı Güli-
zar Çakmak ve Oda Sekreteri M.Ender Sönmez sınava gire-

cek stajyerlere başarı dileklerini ilettiler.

 Stajyerlere staj döneminde karşılaştıkları olaylar ve 
mevzuat konuları ile ilgili çeşitli sorular yönetildi. 

 Stajyerler; Staj Sürecini Değerlendirdi ve Oda Faa-
liyetleri İle İlgili Görüşlerini Açıkladılar:

 Stajyer Murat Ergin; ‘‘Biz stajyerleri en çok zorlayan 
olay zorunlu stajyer eğitimleridir. Ama siz bunu her sefe-
rinde çok güzel anlatıyorsunuz. Bunun adını zorunlu koy-
duk fakat bunların adı sadece zorunlu, mümkün olduğun-
ca bizler size bir şeyler vermek istiyoruz diyerek bunu bize 
her seferinde anlatmanızla bizim zaten gönlümüzü alıyor-
sunuz. Bunun daha ötesinde bir durum yok. İnanın bir mali 
müşavirin yanında olmakla bir şirkette olmak çok farklı bir 
olay. Ben mesela bazı dönemlerde eğitime gelmekte çok 
zorlandım. Ama her geldiğimde bu kelimenizi duyduğum-
da inanın çok mutlu oldum. Odada ben her toplantıya gel-
diğimde burası bizim evimiz diyordum. Bu samimiyeti biz-
lere verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. ’’ Dedi. 

 Stajyer Halil İbrahim Yürür; ‘‘Staj döneminde eğitim-
lerin çoğuna geldim. Fazlasıyla aktif bir oda. Stajyer meslek 
mensubu ayırmadan eğitimler yapıyorsunuz. Bu nedenle 
ilginizden dolayı teşekkür ederim.’’ dedi. 

 Stajyer İbrahim Yıldız; ‘‘Ben 11 yıldan beri hep 
Korgan’dayım. Daha önce Ordu ve Fatsa’daydım ama 11 yıl-
dır Korgan’dayım. Ben 11 yıldır eğitim ve katkıyı bir tek oda-
dan aldım. Buradaki zorunlu eğitimler sayesinde kendime 
katkı sağladım. Arkadaş çevresi ve üstatları burada tanıdım. 
Oda olmasa ben Korgan’da çok şey öğrenemezdim. Ben 
Oda’nın hiçbir eğitimini zorunlu olarak görmedim. Bu ne-
denle sizlerin samimiyetine inanıyorum. ’’dedi.

 Stajyer Uğur 
Yavuz; ‘‘Odanın yap-
tığı çalışmaları takdir 
ediyor ve beğeniyo-
ruz. Yapmış olduğu-
nuz zorunlu stajyer 
eğitimlerine elimiz-
den geldiğince ka-
tılmaya çalıştık. Her 
etkinlikte, her top-
lantıda yeni bilgiler 
edindik ve faydalan-
dık. Bunun için sizle-
re teşekkür ederiz.’’ 
dedi. 

Stajyerlik süresini ta-
mamlayan ve yeter-
lilik sınavlarına mü-
racaat eden beş staj-
yerin dosyaları in-
celendi. Dosyaların 
TESMER’e gönderil-
mesine karar verildi.

Tesmer Yönetim Kurulu Smmm Stajını Tamamlayan Adaylar 
İle Yeterlilik Sınavı Öncesi Rehberlik Çalışması Gerçekleştirdi
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DİKKAT

Bağlı bulunduğum Oda ve/
veya TESMER Şubesine sık sık 

gitmeliyim.

 Sigortalı günlerime 

dikkat etmeliyim.

Gözetim ve Denetimde Staj 
yapmak 

kolay değilmiş!

Belgelerimi eksiksiz 
tamamlamalıyım.

Stajım boyunca staj yeri 
dışında başka bir işyerinde 

SSK’lı olmamalıyım.

80 puanın altına dikkat et. 

Tehlike var

Değerli Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
stajyerleri; stajınız ve mesleki yaşamınız 

süresince sizlerle ilgili tüm işlemler Odalar 
ve/veya TESMER Şubeleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Başarılı bir staj dönemi 
geçirmek için en önemli etkenlerden bir 

tanesi de odanızla iyi bir diyalog içerisinde 
olmanızdır.

Stajın kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin 
hesabında ay 30, yıl ise 360 gün olarak 

değerlendirilir. Yasal izinler dışında ilgili ayda 
eksik staj yapılması söz konusu değildir. Mücbir 
sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli 

olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların 
stajları Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu 

kararı ile iptal edilir.

Meslek mensubu gözetiminde staj yapan aday 
meslek mesupları, bu stajlarını bir ticari işletmenin 

merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek 
mensubunun denetimde ve gözetiminde yapılır. 
Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın 
yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir kişi staja 

başlayabilir. 

Staj dosyanızda bulunması istenen bilgi 
ve belgelerin eksiksiz olarak yer alması 

gerektiğini unutmayınız. Staj dosyası stajyerin 
staj yaptığı yerin özelliğine göre farklı biçimde 

oluşturulur.

Stajyerin ve meslek mensubunun staj sırasında 
birden fazla işyerinde SSK’lı olarak çalışması halinde 

stajı iptal edilecektir. 

Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan 
az staj yapan adaylar için Staj Değerlendirme 

Formu düzenlenmez. Staj değerlendirme Notu 
80 puanın altında olan adayların stajları iptal 

edilir. Formlar eksiksiz olarak meslek mensupları 
tarafından düzenlenerek, kapalı ve mühürlü 
zarf içinde odaya gönderilecektir. Her yıl için 

düzenlenecek formların ilgili dönemlerde 
Odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

dikkat
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Ordu Merkez İş Bankası IBAN : TR46 0006 4000 0017 1000 6159 67
Ordu Ünye İş Bankası     IBAN : TR41 0006 4000 0017  1210 7679 15
Ordu Fatsa İş Bankası     IBAN : TR90  006 4000 0017  1220 8104 13
Deniz Bank Ordu Merkez  IBAN : TR66 0013 4000 0058 7436 2000 01

22001166  YYııllıı  SSıınnaavv  TTaakkvviimmii 
Sınav Adı Sınav Tarihi İlk Katılımcılar (Dosya) için Son Başvuru Tarihi Tekrarlar için  

 Son Başvuru Tarihi Başvuru Yeri 

YMM Sınavı (1.Dönem) 19- 28 Mart 2016 18 Ocak 2016 29 Şubat 2016 

TESMER YMM Sınavı (2.Dönem) 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 30 Mayıs 2016 11 Temmuz 2016 

YMM Sınavı (3.Dönem) 26 Kasım - 5 Aralık 2016 26 Eylül 2016 7 Kasım 2016 

SMMM Sınavı (1.Dönem) 19-20 Mart 2016 10 Şubat 2016 29 Şubat 2016 İlk başvuru ve dosya teslimi: SMMM Odaları  
Tekrar Başvuru: (http://teos.tesmer.org.tr)  

İntibak ilk başvuru : TESMER  
Tekrar Başvuru: (http://teos.tesmer.org.tr)  

SMMM Sınavı (2.Dönem) 30-31 Temmuz 2016 10 Haziran 2016 11 Temmuz 2016 

SMMM Sınavı (3.Dönem) 26-27 Kasım 2016 10 Ekim 2016 7 Kasım 2016 

ABC Staj Değ.(1.Dönem) 20 Mart 2016 Pazar 10 Şubat 2016 29 Şubat 2016 
C Grubu  İlk  Başvurular; (SMMM Odaları 

ABC Grubu Tekrar başvurular:  
(http://teos.tesmer.org.tr) 

ABC Staj Değ. (2.Dönem) 31 Temmuz 2016 Pazar 10 Haziran 2016 11 Temmuz 2016 

ABC Staj Değ. (3.Dönem) 27 Kasım 2016 Pazar 10 Ekim 2016 7 Kasım 2016 

Özel SMMM Sınavı (1.Dönem) 20 Mart 2016 Pazar - 29 Şubat 2016 

Sınav başvuruları:  
(http://mue.tesmer.org.tr)  Özel SMMM Sınavı (2.Dönem) 31 Temmuz 2016 Pazar - 11 Temmuz 2016 

Özel SMMM Sınavı (3.Dönem) 27 Kasım 2016 Pazar - 7 Kasım 2016 

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) 27 Şubat 2016 Cumartesi 31 Aralık 2015 31 Aralık 2015 

Sınav başvuruları internet üzerinden (http://teostesmer.org.tr) 
Dosya (İlk başvuru)  teslimi: SMMM Odaları  Staja Giriş Sınavı (2.Dönem) 11 Haziran 2016 Cumartesi 29 Nisan 2016 29 Nisan 2016 

Staja Giriş Sınavı (3.Dönem) 15 Ekim 2016 Cumartesi 31 Ağustos 2016 31 Ağustos 2016 

 
Güncel gelişmelere göre, 2016 sınav takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir. 
Not : Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. 
 

Sınav Başvuruları ile İlgili Önemli Bilgiler 

Staja Giriş Sınav Başvuruları, ilgili ayın 1. işgünü başlar, sonuna kadar devam eder.  
 
İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.   
 
İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle staj ve  stajdan sayılan kurslarının  fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve 
kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.    
 
SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2016 yılı sınav takvimi ile "ilk 
başvurular" için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.  

 

 İşyerimi değiştiriyorum. 
Odama veya TESMER 
Şubesine bildirmem 

gerekiyor. 

Çok Önemli!

Staja ara verme sürelerine 

dikkat etmeliyim. Yüksek lisans ve doktora eğitiminde 

geçen süreler stajdan sayılır.

Stajın kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin hesabında ay 30, yıl 
ise 360 gün olarak değerlendirilir. Yasal izinler dışında ilgili ayda 
eksik staj yapılması söz konusu değildir. Mücbir sebepler dışında 
stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen 
adayların stajları Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı ile 

iptal edilir.

İşyeri değişikliklerini zamanında ve yazılı olarak bildiriniz. Ayrıca 
bu tür olaylarla ilgili işlemlerin yazılı olarak tamamlanmasına ve 

staj dosyasında yer almasına özen gösteriniz.

4 İşyeri değişikliğinde iki işyeri arasındaki ara 3 ay,

4 İşyeri kapanması durumundaki ara 4 ay,

4 Askerlik sonrası staja başlama 3 ay,

4 Nakil işlemlerinde iki işyeri arasındaki ara 4 ay 
olarak uygulanacaktır. 

Bu sürelerin dışında, stajlarına ara verenlerin stajları 
iptal edilecektir.

Yönetmelik hükümleri uyarınca yüksek 
lisans ve doktora eğitiminde geçen süreler 

stajdan sayılır. Stajları sırasında Yüksek Lisans 
diplomalarını sunan adayların stajlarından (1 
yıl), Doktora diplomalarını sunan adayların 
stajlarından (18) ayı staj süresinden sayılır.

dikkat
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h u k u kDANIŞTAY VERGİ DAVA 
DAİRELERİ KURULU KARARI

ARSA KARŞILIĞI EDİNİLEN BAĞIMSIZ 
BÖLÜMLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN 
KAZANCIN TİCARİ KAZANÇ OLMADIĞI

Danıştay 4. Dairesi
Tarih : 07.02.2013
Esas No : 2012/6722
Karar No : 2013/547
GVK Md. 37

SMMM Kenan AKAR 
Basın Yayın Komisyon Üyesi

kenanakar52@hotmail.com

 Kişinin kat edinme karşılığı arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sa-
hibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olup, ticari bir organizasyon 
ve devamlılık olmaksızın satın aldığı bir arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak suretiyle 
maliki olduğu dairelerin satışı ile elde ettiği gelirin ticari kazanç olarak kabul edilmeyeceği hk.

 İstemin Özeti: Gayrimenkul alım satımında bulunduğu tespit edilen davacı adına tak-
dir komisyonu kararına istinaden 2009/10-12 dönemi için salınan geçici verginin ve geçici ver-
giye bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahke-
mesinin kararıyla; davacı tarafından 1998 yılında alınan arsanın, 2006 yılında imzalanan gayri-
menkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhide verilmesi sonucu elde 
ettiği bağımsız bölümlerden 21 adedini 2007-2008-2009 ve 2010 yıllarında sattığı görüldüğün-
den ortada ticari kazanç sağlamak amacıyla devamlı şekilde yapılan bir faaliyet olduğu sonucu-
nun ortaya çıktığı, arsanın satın alınması için yapılan ödeme tutarı ve bu arsa için ödenen vergi-
ler dikkate alındığında matrahın gerçek duruma uygun şekilde belirlenmediğinin görüldüğü bu 
nedenle ilgili dönemde elde edilen hasılat ile daire başına yapılan giderlerin mukayesesi sonucu 
bulunacak matrah üzerinden hesaplanacak aslı aranmayan vergiye bağlı kesilecek cezanın ara-
nılması, fazlasının ise kaldırılması gerekeceği, davacıdan geçici vergi aslının istenmediği anlaşıl-
dığından geçici vergi aslının esası hakkında inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın 
kısmen kabulüne, kısmen reddine, kısmen incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Taraflar, hu-
kuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.

 Karar: Devamlılık gösteren bir şekilde gayrimenkul alım satımında bulunduğu öne sü-
rülen davacı adına takdir komisyonu kararına istinaden, 2009/10-12. dönemi için salınan geçi-
ci verginin ve geçici vergiye bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan 
davayı kısmen kabul, kısmen red, kısmen incelenmeksizin reddeden Vergi Mahkemesi kararı ta-
raflarca temyiz edilmiştir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; her türlü ticari ve sınai faaliyetler-
den doğan kazançların ve aynı maddenin 4. bendinde, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işle-
riyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlarının ticari kazanç olduğu, 
aynı Kanun’un mükerrer 80. maddesinin 6. bendinde; iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak 
iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal 
(gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hak-
ların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer 
artış kazancı olduğu hükme bağlanmıştır.

 Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından 1998 yılında alınan arsanın, 2006 yılın-
da imzalanan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhide ve-
rilmesi sonucu elde edilen bağımsız bölümlerden 21 adedinin 2007-2008-2009 ve 2010 yılların-
da satıldığı, bu faaliyet dolayısıyla elde edilen kazancın ticari kazanç olduğu ve davacı tarafından 
elde edilen bu kazanç beyan edilmediğinden bahisle adına aslı aranmayan geçici vergiye bağlı 
vergi ziyaı cezasının kesildiği anlaşılmaktadır.

 Vergi Mahkemesi, davacının faaliyetinin, ticari kazanç sağlamak amacıyla devamlı şe-
kilde yapılan bir faaliyet olduğu sonucuna ulaşmıştır. Davacının satın aldığı arsa için bir takım 
maliyetlere katlandığı ve bu maliyetlerin daire satışından elde edilen hasılattan tenzil edilme-
si sonucu bulunacak matrah üzerinden hesaplanacak vergiye bağlı kesilecek cezanın aranılması-
na, fazlasının ise kaldırılmasına hükmetmiştir. Ancak Vergi Mahkemesinin bu kararı ile aslı aran-
mayan geçici vergiye bağlı kesilen cezanın ne kadarlık kısmının kaldırıldığı, ne kadarlık kısmının 

onandığı belli olmamaktadır.

Diğer taraftan, kişinin arsası karşılığında müteahhitle yaptığı sözleşme üzerine inşa edilen bi-
nada müşterek mülkiyete konu bağımsız bölümler oluşmaktadır. Böylelikle arsa sahibinin arsası 
üzerindeki mülkiyet hakkı kişisel olmaktan çıkarak kendisine intikal eden dairelere bağlı olarak, 
müşterek mülkiyet hükümlerine göre arsa payı oranında diğer kat malikleri ile paydaş duruma 
gelmektedir. Bu nedenle, kişinin kat edinme karşılığı arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen 
binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesidir.

Olayda, ticari bir organizasyon ve devamlılık olmaksızın davacının 1998 yılında satın aldığı bir 
arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak suretiyle maliki olduğu dairelerin satışı ile elde 
ettiği kazanç servetin şekil değiştirmesi niteliğini haizdir. Dolayısıyla ihtilaflı dönemde davacının 
elde ettiği gelirin ticari kazanç olarak kabul edilmesi suretiyle aslı aranmayan geçici vergiye bağ-
lı kesilen cezada yasaya uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Vergi Mahkemesinin kararının bo-
zulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 9. Dairesi
Tarih : 16.02.2011
Esas No : 2010/1777
Karar No : 2011/393
VUK Mük. Md. 355/4
ORTAKLAR İLE ŞİRKET ARASINDA YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA ARACI KILINARAK 
YAPILMAMASI 

 Ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve benzeri fi-
nans kurumları ile yapılmadığı gerekçesi ile kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet bulun-
madığı hk.

 İstemin Özeti: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 213 sa-
yılı Kanun’un mükerrer 355/4. maddesi uyarınca, 2007 yılına ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük 
cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usul-
de tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf 
esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet ede-
li olarak yapacakları 8.000.000 TL’sini aşan tahsilat ödemelerinin banka veya özel finans kurum-
ları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelle-
ri ile tevsiki zorunlu olduğu gözönüne alındığında, davacının bu yönde bir işlemi tespit edilme-
den, ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve benzeri finans 
kurumları ile yapılmadığı gerekçesi ile kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet görülmediği 
gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının; kesilen cezanın yasal olduğu ileri sürüle-
rek bozulması istenilmektedir.

 Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mah-
kemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine 
ilişkin dilekçeden ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bu-
lunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.



w w w.ordusmmmo.org.t r ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
85yargıtay

Mali Müşavir Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılır
T.C
YARGITAY
21.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/7400 
KARAR NO:2015/5619
KARAR TARİHİ:26.11.2015
Tebliğname No : 11 - 2013/64977
MAHKEMESİ : Ordu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/11/2012
NUMARASI : Esas No:2011/459 ve Karar No:2012/714 
SUÇ : Özel belgede sahtecilik

 1-Sanık .......’in mali müşavir olduğu ve diğer sanık namına mali mü-
şavirlik hizmeti gördüğü, suça konu sahte faturalar ile karşıt inceleme tuta-
naklarının düzenlenmesinden ibaret olayda; 3568 sayılı Serbest Muhase-
becilik, Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 47. 
maddesinin “meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiy-
le işledikleri suçlardan dolayı fiilinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun 
kamu görevlilerine ait hükümleri gereğince cezalandırılırlar” hükmü gözeti-
lerek, sanık .......’in eyleminin 3568 sayılı Kanunun 2-A maddesinde belirti-
len “muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu” kapsamındaki iş-
lerden olup olmadığının araştırılması, yasada sayılan işlerden olması halinde 
aynı Yasanın 47. maddesi aracılığıyla 5237 sayılı TCK’nun 204/2. maddesinde-
ki suçu oluşturacağı, diğer sanık .....’nın eylemlerinin ise bu suça iştirak kap-
samında değerlendirilmesine dair delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli 
Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek sanığa yüklenen suçtan görev-
sizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm 
kurulması, yasaya aykırı,

 2-T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 
2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı İPTAL kararının 24.11.2015 gün ve 
29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorun-
luluk bulunması nedeniyle sanık ....... ile sanık ....... müdafiinin temyiz itiraz-
ları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 
5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı 
CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıkların kazanılmış hak-
larının saklı tutulmasına, 26.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sahte Sigortalılık
YARGITAY
15.CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2012/8123
Karar Numarası: 2014/1444
Karar Tarihi: 29.01.2014
DOLANDIRICILIK SUÇU
 ÖZETİ: Sanığa ait şirketin 08.06.2005 tarihinde tescil edildiği Ticaret 
Odası tarafından şirket çalışanları ve ortaklarının açık adres ve kimlik bilgile-
rinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu bildirildiği, Vergi Dairesinin yazısında şirke-
tin vergi kayıtlarının bulunduğunun anlaşılması karşısında ödenmeyen sigor-
ta primlerinin kurum tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun’a göre sanıktan alınmasının mümkün bulunduğu, Kuru-
mun kendisine bildirilen işyerlerini denetleme yetkisinin bulunduğu gözetil-
diğinde dolandırıcılık suçunun yasal unsurları oluşmadığı gözetilmeden sanı-

ğın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı ge-
rektirmiştir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;
 Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya 
düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağ-
laması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli 
davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağ-
durun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler 
olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu 
yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkası-
na haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal 
olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, 
kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara 
alınmalıdır.

 TCK’nın 158/1-e bendinde belirtilen, Kamu kurum ve kuruluşlarının 
zararına olarak dolandırıcılık suçunun işlenmesi,nitelikli hal kabul edilmiştir. 
Hangi kurum ve kuruluşların, kamusal nitelik taşıdığı, o kurumun kadro bakı-
mından bağlı olduğu durumu düzenleyen mevzuata göre belirlenir. Bu nite-
likli halin oluşması için,eylemin kamu kurum ve kuruluşlarının mal varlığına 
zarar vermek amacıyla işlenmesi gerekir. 

 Zarar vermek, kamu kurum ve kuruluşlarından hakkı olmayan bir pa-
rayı almak yada bir borcu geri vermemek şeklinde olabilir. Bu suçun zarar gö-
reni kamu kurum ve kuruluşunun tüzel kişiliğidir. Kamu kurum ve kuruluşla-
rının zarar görmesi söz konusu değilse bu suç oluşmayacaktır. Dolandırıcılık 
suçunun kamu yararına çalışan hayır kurumlarının zararına işlenmesi madde 
kapsamında değildir.

 Sanığa ait Gaziantep’te faaliyet gösteren A... İnşaat Orman Ltd. Şir-
keti olduğu, bu şirketin Orman Ürünleri ve Hızarcılık adlı işyeri bulunduğu, 
SGK’ya sanık tarafından bu işyerinin faal olduğu ve çalışan işçiler olduğu ya-
zıyla (sigortalı işe giriş bildirgesi) bildirilmesine rağmen primlerinin ödenme-
diğinin tespiti üzerine; kurum tarafından yapılan denetimlerde işyerinin faa-
liyette olmadığının ve bildirilen işçilerin fiilen çalışmadıklarının tespit edildi-
ği, sanığın kuruma bağlı olan hastanelerden çalışmadığı halde ücretsiz ya-
rarlandığı, ücretsiz yararlanmış olduğu 63,40 TL parayı hakkında kovuşturma 
işlemi başlandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek katılan kuruma ödedi-
ği olayda; suça konu şirketin hayali bir şirket olmadığı Gaziantep Ticaret Si-
cil Memurluğu’nun 30.11.2006 tarihli yazı cevabına göre; sanığa ait şirketin 
08.06.2005 tarihinde tescil edildiği Ticaret Odası tarafından şirket çalışanla-
rı ve ortaklarının açık adres ve kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 
bildirildiği, Vergi Dairesinin yazısında şirketin vergi kayıtlarının bulunduğu-
nun anlaşılması karşısında ödenmeyen sigorta primlerinin kurum tarafından 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre sanık-
tan alınmasının mümkün bulunduğu, Kurumun kendisine bildirilen işyerle-
rini denetleme yetkisinin bulunduğu gözetildiğinde dolandırıcılık suçunun 
yasal unsurları oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekil-
de mahkumiyetine karar verilmesi,

 Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerin-
de görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uy-
gulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMA-
SINA, 29.01.2014 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi.
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Büyük şehirlerde,hele hele belli bir gelir dü-
zeyinin üstündeki ailelerde daha çocuk beş 
yaşına basmadan başlıyor, hangi okula gide-
ceği muhabbeti. Acaba hangisinin ‘kurasına’ 
soksak, hangi özel okulu karşılayabiliriz mad-
di olarak.

Öyle ya, geleceği buna bağlı çocuğun. İlle 
özel bir okulda okuyacak, beşinci sınıfa ge-
çerken özel hocalara, üstüne de dershanelere 
başlayacak ki, anne babanın hayalindeki ‘ba-
şarılı’ geleceğin olmazsa olmazı ‘iyi’ bir liseye 
girebilsin.

O ‘iyi’ liselerin de eğitim ücretleri açıklan-
dı hafta sonu. Çocuğunuzu Robert Kolej’de 
okutmak için misal, yıllık 60 bin ila 96 bin lira-
yı gözden çıkartmanız gerekiyor ki onun yeri-
ne bu parayı bankaya yatırsanız gerçekten iyi 
bir geleceği garanti etmiş olursunuz.

Şimdi dönüp bakalım memleketin başka bir 
köşesine: Dağcılar köyü Seyit Kamer

mezrası, haritada bulamayacağınız bir yer. 
Muş’un Varto ilçesine bağlı ve 10 aile yaşıyor 
sadece. Tahmin edeceğiniz gibi, okulu yok. 
Buranın çocukları taşımalı eğitim sistemiyle 5 
kilometre mesafedeki Çaylar köyündeki Yatılı 
Bölge Ortaokulu’na gidiyor.

Ezgi Beytaş da onlardan biri. 14 yaşında. Baba-
sı onu ve küçük kız kardeşini pazartesi okula 
götürüp cuma alıyor. Kışları atlı kızaklarla ta-
şıyarak.

Önceki gün Milliyet’ten Musa Kesler’in habe-
riyle tanıdık onu. TEOG sınavının birincilerin-
dendi çünkü. Özel ders almamış, okulunun 
kurslarına gitmişti. Doktor olup köyüne hiz-
met etmekti amacı. Kendisi gibi zor şartlar-
da okumaya çalışan çocuklara mesajı vardı: 
Pes etmesinler, başaracaklarına inansınlar, za-
manlarını boşa geçirmesinler.

Babası gurur duyuyordu kızının başarısıyla. 
“Küçük kızım da başaracak, göreceksiniz” di-
yordu.

Dönüp bakıyoruz bu kez Dersim’e. Geçen yıl-
ki gibi yine bir TEOG birincisi çıkarıyor Çemiş-
gezek: Payamdüzü Ortaokulu öğrencisi Mahir 
Gündoğdu. O da Ezgi gibi bütün soruları doğ-
ru yanıtlamış.

Okul çıkış, ‘imkânlı’ çocukların ite kaka özel 
hocaların karşısına oturtulduğu saatlerde, 
o yanına ders kitaplarını alıp hayvan otlatı-
yor. Evet, çobanlık yapıyor. Hiç yakınması yok 

ama. “Ailem beni hiç ezmedi” diyor, “Hep des-
tek oldu. Öğretmenlerimiz bizi sınava çok iyi 
hazırladı”. Onun da hedefi doktor olmak. Ve 
gene arkasında gururlu bir baba var. “Bütün 
imkânsızlıklara ragmen emeğinin karşılığını 
aldığı için çok mutluyum” diyen.

Süheyla Dilek, Yunus Özel, Bener Cordan... Te-
rör yüzünden İdil’den kaçan ailelerin çocukla-
rı. Okulları yakıldı. Batman ve Mardin’de tela-
fi eğitimi görüyorlar. Evlerinden, yurtlarından, 
bazısı ailelerinden uzaktalar. Yaşadıkları trav-
mayı tahmin etmek bile zor. TEOG’da biri bi-
rinci diğerleri ikinci ve üçüncü oldu. Başların-
da onları ‘başarmaya’ zorlayan aileleri yoktu.

Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa şu sonucu 
çıkarabilir miyiz: Bir çocuk, kendi istiyorsa, az-
mediyorsa, kendisine gelecek hayalleri koyu-
yorsa, buna giden yolu buluyor. İmkânsızlıklar 
onu durdurmuyor, bazen itici güç bile olabili-
yor. Anne babaya düşen de çocuğunun elin-
den gelenin en iyisini yapacağına inanarak ve 
güvenerek ona destek olmak. Tabii ki maddi 
imkânınız varsa onu da sakının demiyorum, 
sadece bu iş zorla olmuyor diyorum.

İtme kakma, kendi hırslarınızı onun üzerin-
de gerçekleştirmeye çalışma, önüne ona de-
ğil size ait hedefler koyma yolunu seçerse-
niz, özel hoca, dershane ve kolej masrafları-
na pedagog-terapist ücretlerini de eklemeniz 
gerekebilir. Çünkü o yaşta yarış atı muamele-
si yaptığınız evladınızın ‘başarılı’ olacağından 
emin olamazsınız ama psikolojik sorunlar ya-
şama ihtimali yüksek.

Asu Maro 
amaro@milliyet.com.tr

‘Başarıya’ giden yol

Parçalı Bulutlu
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SGK, sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edi-
len işyerleri ile işverenler hakkında ‘işyeri tescil 
programı’na sahte, kontrollü ve şüpheli kodları 
koyarak işlem yapıyor. Uygulama ile haksız yere 
emekli aylığı veya sağlık yardımı ödenmesinin 
önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SGK 4/a (SSK) sigortalılığı için işyerinde gerçek-
ten ve eylemli olarak hizmet sözleşmesine göre 
çalışmak, en önemli şart. Bu durumda olanların 
sigortalı yapılması kanunen zorunlu. İşçi-işveren 
kendi aralarında sigortasız çalışma ile ilgili söz-
leşme yapmış olsa bile bunun geçerliliği müm-
kün olmayacak. Bu nedenle her işverenin kendi 
sigorta primi payı ile birlikte çalıştırdığı işçileri-
nin de sigortalı primi payını maaşlarından kese-
rek gerçeğe uygun bir şekilde SGK’ya bildirme-
si gerekir.

KODLAMA İŞLEMLERİ

4/a (SSK) sigortalılığı gerektirecek çalışmaları bu-
lunmadığı halde sahte sigortalı bildirimi yapıldığı 
tespit edilen işyerleri ile işverenleri hakkında SGK 
işyeri tescil programına sahte, kontrollü ve şüp-
heli kodları konulur. Bu kapsamdaki sigortalılar 
hakkında yersiz olarak hizmet bildirme ve birleş-
tirme yapılmaması açısından SGK Tescil ve Hiz-
met Dökümü Programı’nda; “sahte işyeri”, “kont-
rollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hiz-
metler farklı renk (turuncu renk) ile yer alır.

‘Sahte işyeri’ kodu

“Sahte işyeri” kodu konulan işyeri dosyaları hak-
kında SGK’nın denetim ve kontrolle görevli me-
murlarınca düzenlenen denetim raporları bu-
lunduğundan sigortalı tescil ve hizmet servisle-
rince işverence verilen aylık prim ve hizmet bel-
geleri “1”, dört aylık sigorta primleri bordroları ise 
“T” kodu girilerek hizmet iptal edilir. Daha sonra 
sigortalıya ait işe giriş bildirgesi silinerek, bu iş-
yerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve bir-
leştirme işlemleri yapılmaz. Sahte işyerinden bil-
dirim yapılmış ise bu işyerinden bildirilen sigor-
talıların hizmeti ve tescili geciktirilmeksizin iptal 
edilir.

‘Kontrollü işyeri’ kodu

“Kontrollü işyeri” kodu konulduğu tarihten itiba-
ren bir aylık süre içinde işyeri tescil ve e-sigorta 
servislerince işyerinin denetime çıkarılması hu-
susunda işlem başlatılır. Ayrıca denetim sonuç-
lanıncaya kadar e-bildirge şifresi askıya alınır. 

“Kontrollü işyeri” kodu bulunan işyerlerindeki si-
gortalıların hizmetleri, hizmet bildirme ve birleş-
tirme işlemlerinde dikkate alınmaz.

Yapılacak denetim sonucunda “kontrollü işyeri” 
kodu kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu 
hizmetler, hizmet bildirme ve birleştirmeye da-
hil edilerek sigortalı tescil ve hizmet servislerin-
ce yeniden hizmet yazısı hazırlanır. Denetim ra-
poru sonucunda işyerinin “sahte işyeri” olduğu-
nun tespiti halinde “sahte işyeri” hakkında yapı-
lan işlemler “kontrollü işyeri” hakkında da yapılır.

‘Şüpheli işyeri’ kodu

İşyeri tescil ve e-sigorta servislerince “şüpheli iş-
yeri” kodu konulduktan sonra 10 gün içinde iş-
yerinin denetime çıkarılması hususunda işlem 
başlatılır. Denetim sonuçlanıncaya ya da bu iş-
yerlerinin “sahte işyeri” olduğuna ilişkin kod ko-
nuluncaya kadar “şüpheli işyeri” kodu konulan 
işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hiz-
met bildirimi ve birleştirmesi yapmaya devam 
edilir.

YERSİZ ÖDEMELERE GEÇİT VERİLMİYOR

Sigortalılara yersiz sağlık yardımı yapılmaması 
ve aylık bağlanmaması için sahte ve kontrollü iş-
yerlerine ait listeler, SGK işyeri tescil ve e-sigorta 
servislerince bekletilmeksizin alınır ve işyeri tes-
cil programlarına belirtilen kodlar geciktirilmek-
sizin konulur. Bu sayede SGK sigortalı tescil ve 
hizmet servislerince sahte ve kontrollü işyerle-
rinden hizmet bildirme ve birleştirme yapılma-
ması hususları gözden kaçmaz. Böylece hak 
edilmediği halde emekli aylığı ya da SGK sağlık 
yardımı alınmasının önüne geçilir.

İsa Karakaş

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası 

SGK, işyerlerini nasıl ‘kod’luyor?



w w w.ordusmmmo.org.t rORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

88 teknoloji

t e k n o l o j i

Bilgisayarlarımızı ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım daima açık 
kapılar bırakırız. Burada önemli olan ne kadar az açık kapı bırakacağı-
mızdır.

Daha güvenli bir bilgisayara sahip olmak için yapılması gerekenleri 
sizin için bir araya getirdik. Bu basit kurallara uyarak verilerinizin is-
tenmeyen ellere geçmesini önleyebilirsiniz. İşte öneriler;

1. Şifre Şifre Şifre

İlk alınan önlemlerden biri elbette ki bilgisayarımıza bir şifre koymak-
tır. Şifre sayesinde en basit olarak amatör saldırıları savuşturmamız 
mümkündür. Bilgisayarımızda basit bir şifre oluşturmak için Denetim 
Masası kısmındaki Kullanıcı Hesaplarını açmamız ve buradan Yöneti-
ci Hesabını tıklamamız yeterli olacaktır. Daha sonra daima hatırlaya-
cağımız bir şifreyi yazıp onaylayarak işlemi tamamlayabiliriz.

2. Standart Şifreleri Değiştirin

Bilgisayarımıza kurduğumuz birçok program otomatik olarak şifrele-
me kullanır. Yalnız bu standart şifreler pek de kullanışlı değildir. Bilgi-
sayarımıza eklediğimiz bir parça ya da program sonrası mutlaka ve-
rilen standart şifreleri değiştirmeliyiz. Bu sayede yapılan bir saldırıda, 
saldırıyı yapan kişinin standart şifreyi girip bilgisayarımıza ulaşmasını 
engellememiz mümkün olur.

3. Ziyaretçi Hesapları

Bilgisayarımızda bir yönetici hesabı açılmış ve şifresi değiştirilmiş 
olsa bile sistem yöneticisi dışındaki hesapların aktif olması mümkün-
dür. Bu kısıtlı kullanıcılara ait hesap ve şifreler çok daha rahat aşılabil-
mekte ve şifreleri daha kolay kırılabilmektedir. Bu sebeple eğer ki bil-
gisayarı sadece siz kullanıyorsanız bu tarz ek hesapları kaldırmakta 
fayda var. Bu tarz ziyaretçi hesaplarının Windows’umuzda olup ol-
madığını Denetim Masasında yer alan Kullanıcı Hesaplarından kont-
rol edip gerekiyorsa kaldırabiliriz.

4. Portlara Bir Göz Atın

Windows Firewall sayesinde birçok saldırı engellenebilir. Ama bazı 
programlar genelde güncelleme yapabilmek amacıyla bu güvenlik 
duvarındaki bazı portları açarlar. Bu portların açılmasıyla beraber bil-
gisayarımıza girilmesi için bir açık vermiş oluruz. Denetim Masasında 
yer alan Güvenlik Duvarı bölümünden hangi programlar için bilgisa-
yarımıza giriş izni verildiğine bir göz atmakta fayda var. Kurduğumuz 
ve emin olduğumuz programlar, oyunlar haricinde burada görünen 

ve ne olduğunu bilmediğimiz programları iptal etmeliyiz.

5. Sürekli Şifre Değiştirmek

Bilgisayarımızdaki şifreyi değiştirmiş olsak bile düzenli olarak şifre-
mizde değişiklik yapmazsak, şifremizi öğrenmiş biri her zaman için 
bilgisayarımızı ziyaret edebilir. Bu sebeple bilgisayar bağlantı şifrele-
rimizi düzenli bir şekilde değişmekte fayda var.

Bu işlemi sürekli hale getirmek için Bilgisayarım’a sağ tıklayıp yönet 
kısmını açmamız gerek. Açılan ekranda Yerel Kullanıcılar ve Gruplar 
başlığının altında bulunan Kullanıcılar kısmına girmeliyiz. Burada kar-
şımıza çıkan kullanıcı listesinden aktif olan kullanıcıyı seçip, sağ tıkla-
yıp özellikleri seçersek karşımıza yeni bir ekran çıkar. Bu ekranda oto-
matik olarak işaretli gelen Parola her zaman geçerli olsun’un yanın-
daki işareti kaldırmamız (3. seçenek) ve ilk seçenek olan Kullanıcı bir 
sonraki oturum açışında parolayı değiştirmeli’yi seçmemiz yeterli 
olacaktır.

6. Gezdiğiniz Sitelere Dikkat Edin

Çeşitli web sayfalarında dolaşırken kişisel şifrelerimizi girmemiz ge-
rekebilir. Bu tarz zorunluluklarda kullandığımız program otomatik 
olarak bir dahaki sefere kullanıcı adını ve şifreyi otomatik gireyim mi 
diye sorar. Unutmamak lazım ki bu tarz otomatik hatırlamalar bilgi-
sayarımızda bir yerlere kullanıcı adımızı ve şifremizi not etmek anla-
mına gelir. Zararlı amaçla bilgisayarımıza saldıran kişiler bunları bula-
rak hesaplarınızı ele geçirebilir. Bu yüzden her ne kadar pratik gibi 
gözükse de bu tarz otomatik hatırlamalardan uzak durup mümkün 
olduğunca kullanıcı adımızı ve şifremizi elle girmekte fayda var.

7. Kablosuz Modemlere Dikkat

Eğer ki İnternet’e bağlanmak için kablosuz modem kullanıyorsak 
modemle beraber gelen kitapçığı inceleyip mutlaka şifre koymamız 
gereli. Bu sayede başkalarının bizim modemimize bağlanıp 
İnternet’e çıkış yapmalarını engelleyebiliriz. Çoğu kişinin atladığı bu 
adım aslında güvenliğimiz açısından çok çok önemli!

8. Tanımadığınız Maillerden Uzak Durun

Aldığımız tüm önlemler genelde dışarıdan yapılan saldırıları durdur-
mak içindir. Genel anlamda aktif bir kullanıcıyı durdurmayı pek he-
deflemez. Bu sebeple tanımadığımız bir insandan gelen e-postayı 
açıp içerisinde bulunan programı aktif edersek aldığımız önlemler 
boşa gidecektir. Bundan kurtulmanın en kolay yolu tanımadığımız 

DAHA GÜVENLİ
BİR PC İÇİN 20 ÖNERİ Ahmet TEKİN

ahmet@aknetbilgisayar.net
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insanlardan gelen e-postalarıaçmadan silmektir. Birçok e-posta 
gönderip alan program veya Web sayfası bu tarz gelen istenmeyen 
e-postalara karşı önlem almış durumdadır. Bu önlemleri aktif konu-
ma geçirmek faydalı olacaktır.

9. Güncellemeleri Kesinlikle Atlamayın

Birçok açığı kapatmanın en iyi yolu firmaların programları için yaptı-
ğı güncellemeleri kurmaktır. Bu güncellemeler sayesinde program-
larda sonradan fark edilen açıkların neredeyse hepsi kapatılır. Bilgisa-
yarımızda kurulu olan programların güncellemelerini haftada bir kez 
bile olsa kontrol etmek yahut programda desteği varsa otomatik 
güncellemeleri aktif etmek oldukça tatminkâr çözümlerden birisidir.

10. Daha Sağlam Bir Güvenlik Duvarı

Windows içerisinde otomatik olarak gelen bir güvenlik duvarı bu-
lunmasına karşın bu genel anlamda yeterli değildir. Birçok insanın 
evde ya da iş yerinde bu standart güvenlik duvarını kullandığını bi-
len saldırganlar bu standart güvenlik duvarı üzerinde daha fazla açık 
aramaya vakit ayırmışlardır. Bundan kurtulmanın yolu ücretsiz ya da 
ücretli olan daha kaliteli bir güvenlik duvarı programı kurmaktır.

11. Yerel Ağ Ayarlarımızı Paylaşımdan Uzak Tutalım

Genelde bilgisayarımızda bulunan birçok dosya paylaşıma açıktır. Bu 
tarz bir paylaşıma ihtiyaç duymuyorsak paylaşımları tamamen iptal 
etmekte fayda var. En azından paylaşmamız gereken bir klasör varsa 
bu klasör haricindekileri iptal etmek ve sadece bu klasörü paylaş-
mak sayesinde saldırganlardan kurtulabiliriz. Bir saldırgan rastgele 
bilgisayar taraması esnasında açık bulduğu bir bilgisayarın tama-
men elinin altında olması, sadece bir klasörün açık olmasından çok 
daha fazla ilgisini çekecektir. 

12. E-postalarımıza Nereden Bakalım?

E-posta kontrollerini bir program aracılığı ile yapmakta her zaman 
için fayda var. Web tabanlı e-posta sayfaları her ne kadar yüksek ön-
lemler almış olsa da spam e-postaların açılmasıyla kullanıcı farkında 
olmadan bilgilerini ortaya çıkartmış olur. Bu tarz olaylardan kurtul-
manın en sağlıklı yolu, e-posta adresimizi aldığımız yer destek veri-
yorsa, Outlook Express gibi bir program aracılığıyla e-postaları kont-
rol etmektir.

13. Her Sayfa Güvenli Değildir

Bir programı denemek için bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyorsa 
mutlaka bunu programın resmi sayfasından yapmak gerekir. İndir-
meyi düşündüğümüz bir programı herhangi bir sayfadan çekmek 
zaman zaman sorunlara yol açabilir. Programın yasal satıcısından 
programı temin etmek mümkün değilse bile bu tarz deneme sü-
rümlerini en azından güvenilir ve bilindik sayfalardan yapmakta fay-
da var. 

14. Mac Filtresi

Kablosuz ağı korumanın etkin yollarından biri de uygun bir Mac ad-
resine erişim sağlama izni vermektir. Bu olay her ne kadar saldırıları 
%100 durduramasa da bilgisayarınızla uğraşmaya kalkan saldırganı 
önemli oranda yıldıracak ve başka hedeflere yönelmesini sağlaya-
caktır.

15. Sayfalara Doğrudan Ulaşın

Araştırmak istediğiniz konularda sayfalara ulaşımı mümkünse doğ-

rudan adresi yazarak yapın. Google gibi arama motorlarıyla ulaşılan 
sayfalarda büyük oranda bir sorun olmasa da, ulaşılan bir sayfadan 
başka bir sayfaya geçişlerde istenmeyen sorunlarla karşılaşmak 
mümkün.

Aynı şekilde size gelen bir e-postada sizin bildiğiniz bir web sayfası-
na link varsa, mümkün olduğunca gelen e-postadaki linke tıklamak 
yerine elle yazarak o sayfaya ulaşın. Birçok dolandırıcılık olayında 
bankaların, açık arttırma sitelerinin, çevrimiçi oyunların kullanıcı he-
saplarının aktif edildiği sayfalar birebir taklit edilerek e-postada gön-
derilen link sayesinde yanlış yerlere gitmemiz sağlanıyor. Doğrudan 
adres yazamıyorsak ve linke tıklamamız gerekiyorsa bile kullanıcı adı 
hesabı girmeden önce açılan sayfanın vardığı noktaya bakmakta 
fayda var.

16. Bios Şifresi

Dış saldırıların yanı sıra iç saldırılardan korunmanın bir yolu da Bios 
şifresi kullanmaktır. Bu sebeple Bios’umza koyacağımız şifre sayesin-
de Bios’a girilmesi ya da makine resetlenip baştan başlatılması duru-
munda şifre sorması sağlanabilir.

17. Online Virüs araması İyidir

Bilgisayarlarımızda bir virüs programı olması her zaman için güven-
lidir ama bazı programlar kullandığımız virüs programlarını atlatmak 
için o programlara zarar verebilir. Bu zararlar sonrası virüs programı-
mız her ne kadar çalışıyor gibi gözükse de aslında pasif konumdadır. 
Bu tür bir

olasılığa karşın arada sırada online hizmet veren virüs tarama sayfa-
larından makinemizi taratmak iyi bir seçenek olabilir.

18. Ctrl+Alt+Delete

Bilgisayarınızda bir tuhaflık olduğuna inanıyorsanız Ctrl+Alt+Delete 
tuşlarına basarak Task Manager’dan çalışan programların neler oldu-
ğuna bakmak faydalı olabilir. Standart çalışan programlar dışında 
şüphe çeken bazı programları bu sayede görebiliriz. Bunların yanı 
sıra http://www.sysinternals.com adresinden Process Explorer prog-
ramını çekerseniz bilgisayarınızda o an aktif olan programların neler-
le bağlantı halinde olduğunu, hangi alt programları çalıştırdığını ve 
hangi programlara bağlı olduğunu daha detaylı bir şekilde görebilir-
siniz.

19. Wi-Fi Uzaklığını Azaltın

Eğer ki kablosuz modeminiz destek veriyorsa Wi-Fi mesafesini kısal-
tıp uzak noktalardan erişimi engellemek de korunma adına bir par-
ça etkili olabilecek yöntemlerden biridir.

20. IDS

Son olarak Elinizde bir sunucu varsa bu sunucuya IDS kurarak bilgi-
sayardaki hareketleri kontrollü izlemek mümkündür. Bilgisayar ağı-
nın standart hareketleri dışındaki bazı değişiklikleri algılayacak olan 
IDS sayesinde bilgisayarımıza bir saldırı yapılıp yapılmadığını anla-
mamız mümkün olur. Tabii bu standart tek kullanıcılı bilgisayarlar 
için biraz lüks bir durum olsa da firma bazlı çözümler için oldukça

idealdir.
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MİNİMAL İNVAZİF KALP CERRAHİSİ
Sağlıklı Bir Yaşama Açılan Minik Pencere

Kalp hastalıkları günümüzde tıp alanındaki bunca 
ilerlemeye rağmen hala en önemli sağlık sorunla-
rından birisidir. Koroner kalp hastalıkları erişkin yaş 
gurubunda kalp hastalıklarının önemli kısmını 
oluştururken, kalp kapak hastalıkları ve anevrizma 
adı verilen damar genişlemeleri de erişkin yaşta 
görülen diğer önemli hastalıklarıdır. Gelişen tek-
nolojiye paralel olarak kalp hastalıklarının tedavi-
sinde de genel olarak olarak önemli aşamalar kay-
dettik. Artık bazı kalp hastalıklarını ameliyata ge-
rek kalmadan tedavi edebilmekle birlikte, gerek 
ciddi koroner hastalığının, gerekse de ileri kalp ka-
pak hastalıkları ve çıkan aort adı verilen asendan 
aort anevrizmalarının tedavisi hala cerrahidir. Cer-
rahi dışı tedavilerdeki teknolojik gelişmelere para-
lel olarak kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinde 
de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bunlardan 
en önemlisi “Minimal İnvazif Kalp Cerrahisi” dir. 
Kalp ameliyatı sonrası  iyileşme sürecinin diğer 
ameliyatlarla karşılaştırıldığında nispeten uzun ol-
ması, hastaların normal fiziksel aktivitelerine ve iş-
lerine geri dönüşünün iki, üç ay gibi bir süreyi içer-
mesi, bizi kalp ameliyatlarında geleneksel yöntem 
kadar başarılı fakat hastaların çok daha kısa sürede 
iyileşmesini sağlayacak yöntemler konusunda 
arayışa itmiştir. Minimal invazif kalp cerrahisi de 
bu arayıştan doğmuştur. 

Geleneksel kalp ameliyatlarında hastanın kalbine 
göğüs kemiğini keserek ulaşmakta, hastamızı kalp 
akciğer makinasına bağlayarak, ameliyat esnasın-
da kalbini durdurmakta ve ameliyatını gerçekleş-
tirmekteyiz. Bu yöntemde sadece hastanın kalbini 
değil akciğerlerinide durdurmakta, hastanın kanı-
nı kalp akciğer makinasından geçirerek, vücudu-
muzun hayati organlarının kanlanmasını ve oksi-
jenlenmesini sağlamaktayız. Hastanın kanının do-
ğal olmayan ortamla teması, ameliyat sonrasında 
vücudumuzda birtakım reaksiyonlara sebep ola-
bilmekte, özellike böbreklerimiz ve beynimiz na-
diren de olsa bu durumdan olumsuz olarak etkile-
nebilmektedir. Kesilen göğüs kemiğinin iyileşmesi 
2-3 aylık bir sürede  olmaktadır. Bu süre içerisinde 
hastalar ağırlıklı olarak sırt üstü yatmakta, ağır yük 
kaldıramamakta ve araba kullanamamaktadır. Do-
layısı ile işe geri dönüşleri  2-3 aylık bir süreyi bula-
bilmektedir. 

Minimal invazif yöntemle  ki bu yöntem genellik-
le halk arasında “koltuk altı kesi ile yapılan  kalp 
ameliyatları” olarak ifade edilmektedir,  yapılan 
kalp ameliyatlarında hastanın meme altından ya-
pılan, yaklaşık 7 cm lik bir kesi ile “herhangi bir ke-
mik kesisi yapmadan” kaburgalar arasından kalbe 
ulaşmaktayız. Bu yöntem ile merkezimizde hem 
koroner baypas ameliyatlarını hem de kalp kapak 
ameliyatlarını yüksek bir başarı ile yapmaktayız. 
Minimal invazif koroner baypas ameliyatlarında 
hastanın sol meme altından yapılan bir kesi ile 
hastanın kalbine ulaşmakta, direk görüş ile meme 
atardamarını çıkarmakta, kalbi durdurmadan, do-
layısı ile de kalp akciğer makinasına bağlamadan, 

baypas ameliyatını çalışan kalpte gerçekleştir-
mekteyiz. Bu yöntemin  geleneksel koroner bay-
pas cerrahisine oranla birçok avantajı vardır. Birin-
cisi hastanın göğüs kemiği kesilmediği için ameli-
yat sonrası iyileşme çok daha hızlı olmaktadır. Has-
talarımızın sırt üstü yatma zorunluluğu ortadan 
kalkmakta, nasıl rahat ediyorlarsa öyle yatabilmek-
tedirler. Bu doğal olarak hastalarımıza büyük bir 
konfor sunmaktadır. Ameliyat sonrası ağrıları da 
daha az olmaktadır. Günlük aktivitelerine çok 
daha hızlı sürede geri dönebilmekte, taburcu ol-
duktan sonra araba kullanmaya dahi başlayabil-
mektedirler. İkinci  önemli nokta baypas ameliyatı 
sırasında hastamızı kalp akciğer makinasına bağ-
lamadığımız, ameliyatı çalışan kalpte gerçekleştir-
diğimiz için bu makinanın muhtemel olabilecek 
dezavantajlarından da hastamızı korumaktayız. 
Üçüncü önemli avantaj ise ameliyat sırasında ve 
sonrasında kan ve kan ürünü neredeyse hiç kul-
lanmamaktayız. Sonuçta hastalarımız çok daha 
hızlı iyileşmekte ve işlerine çok daha kısa sürede 
geri dönebilmektedirler. Bu yöntem ile uygun 
hastalarda hastamızın 3-4 damarına kadar koro-
ner baypas ameliyatını gerçekleştirebilmekteyiz. 
Hibrit yöntem adı verilen bir diğer yöntemde de, 
hastamıza minimal invazif yöntem ile yapılabile-
cek damarlarına baypas ameliyatını gerçekleştir-
mekte, baypas yapamadığımız damarlarına da 
stent koyarak hastanın hastalığını tedavi edebil-
mekteyiz. Gerek minimal invazif koroner baypas 
cerrahisi, gerekse de hibrit yaklaşım ile cerrahi te-
davi gereken koroner arter hastalığının tamamına 
yakın kısmını uygun hastalarda artık bu yöntem 
ile başarıyla tedavi edebilmekteyiz.

Minimal invazif kalp kapak ameliyatlarında ise 
yine memealtından, fakat göğsün sağ tarafından 
yapılan bir kesi ile kalbe ulaşmaktayız. Kalp kapak 
ameliyatlarında hastanın kalp kapaklarına ulaşa-
bilmek için kalbi durdurmak ve içini açmak gerek-
li olduğundan kalp akciğer makinesini kullanmak 

zorundayız. Hastanın bu makinaya bağlanma işle-
mini, genellikle sağ kasıktan yaptığımız küçük bir 
kesi ile kasık atardamarı ve toplardamarından kal-
be ilerletilen kanüller vasıtasıyla gerçekleştirmek-
teyiz. Ameliyat süresince yine göğse açılan küçük 
bir delikten yerleştirilen kamera ile yaptığımız bü-
tün işlemleri büyük ekrandan görerek gerçekleş-
tirmekteyiz. bu yöntemile mitral ve triküspit kapak 
hastalıklarında hem tamir hem de kapak değişimi 
yapabilmekteyiz. 

Geleneksel kalp ameliyatlarında hastalar ameliyat 
sonrasında 6-7 gün hastanede kalmakta, genellik-
le 2-3 aylık bir süre sonunda da işlerine geri döne-
bilmektedirler. Bu sürecin önemli bir kısmını kesi-
len göğüs kemiğinin iyileşme süreci oluşturmak-
tadır. Minimal invazif kalp cerrahisi sonrasında ise 
hastalarımız genellikle ameliyat sonrası 4-5. gün-
de evlerine gitmeye hazır hale gelirler. 3. hafta 
sonra ise işlerinin başına dönebilirler. Geleneksel 
yöntemde 3 ay sonra işinin başına dönebilen has-
talarımız bu yeni yöntemle 3 hafta gibi kısa bir sü-
rede tekrar çalışmaya başlayabilir, spor yapabilir 
normal fiziksel aktivitelerine tamamen geri döne-
bilirler. Özetle koroner baypas ameliyatları sonra-
sındaki iyileşme süreci 3 aydan ortalama 3 haftaya  
iner. 

Göğüs kemiğinin kesilmemesi tabii ki önemli ama 
tek etken değildir. Bu yöntemdeki “minimal inva-
zif” kelimesi sadece cilt ve kemik kesisini değil bü-
tün ameliyat konseptini kapsamaktadır.  Bu yön-
temde kalbe olan travma da en az olarak gerçek-
leşmektedir. Bir dokuya ne kadar az dokunursak 
ona yaptığımız travma da o kadar az olur. Küçük 
kesilerle kalbe de daha az dokunuyoruz, dolayısı 
ile daha az ameliyat travması oluşturuyoruz. Koro-
ner baypas ameliyatlarında kalp akciğer makinası-
nın kullanılmaması, baypasın çalışan kalpte yapıl-
ması, kan ve kan ürünlerinin hiç kullanılmaması  
iyileşme sürecini daha da hızlandırmaktadır. Diğer 
önemli bir nokta da hastaların en çok korktuğu 
durumlardan biri olan “göğüs kemiği 
enfeksiyonları”nın bu yöntemde görülmemesidir. 
Kozmetik açıdan da sonuçlar mükemmelidir. 
Özellikle bayanlarda kesiler, memealtından yapıl-
dığı için ameliyat sonrasında gözle görülen hiç bir 
iz kalmaz. 

Teorik olarak kalp ameliyatı olması gereken hasta-
ların bir çoğuna minimal invazif yöntemle kalp 
ameliyatı yapabiliriz.  Fakat hastalarımızın kalbine 
göğsün sol yada sağ tarafından yapılan kesi ile 
ulaştığımız için daha önce bir akciğer rahatsızlığı 
geçirmemiş olmaları gerekmektedir. Akciğerdeki 
yapışıklıklar gerek meme atardamarına gerekse 
de hastanın kalbine ulaşmamıza engel olabilir. 
Aşırı şişman hastalarda ise yine benzer problem-
lerle karşılaşabiliriz. Koroner baypas hastalarında 
hastanın hasta damar sayısı ve hasta damarlarının 
kalpteki yerleşimi de bu yöntem konusunda karar 
vermemize yön veren önemli etkenlerdir.
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ORDU’NUN ESKİ 
LOKANTALARINI UNUTAMAYIZ… 

Ah o eski Ordu esnaf lokantaların eşsiz ye-
mekleri, ah o eski Ordu insanları diyerek öz-
lemini duyduğumuz, ama geri getiremedi-
ğimiz “Ah”lı yıllar ve anılar… Hatırlayabildi-
ğim kadarıyla eski lokantalarımız, Ordu’da o 
yıllarda yaşayan herkesin gözdesi idi… Lo-
kantalar o yıllar genellikle şehir merkezinde-
ki otellerin altında veya yanı başında olurdu. 
O zamanlar, Ordu’nun tanınmış aşçıları sahi-
bi oldukları lokantalarda kent halkına en le-
ziz yemekleri sunarlardı. Lokantacılar pişi-
recekleri dönerler ve etli yemekler için ge-
rekli olan etleri “Kasaplar” Sokağındaki ka-
sap dükkânlarından bizzat kendileri veya aş-
çıları vasıtasıyla günlük olarak satın alırlardı. 
Süt, yoğurt ve yöresel sebzeleri ise posta-
nenin yanındaki pazarda sıkı pazarlıklar ya-
parak şeleklere, sepetlere doldururlardı. Lo-
kantanın ihtiyacı olan emtiaları temin et-
tikten sonra lokantalara kadar el arabacılar 
veya şelekçiler vasıtasıyla taşırlardı. 

Ordu’nun geçmişinden gelen bizim kuşak-
ların çok iyi bildiği bir kaç kaliteli lokanta ve 

pastanenden biri olan Cihan Lokantasın-
da bir hakiki et döneri, et haşlama, tas ke-
babı, fındıklı burma tatlısı yemek büyük ke-
yifti. Cihan lokantasının kurucusu, zamanın 
ünlü aşçılarından Temel Ustaydı. Cihan Lo-
kantasının o günden bugüne devam eden 
misyonunda kurucusu olan rahmetli Temel 
Usta’nın da önemli payı vardı. Ordu’da bazı 
lokantalar kendi aralarında lezzetli yemek-
leri, uygun fiyatlarıyla ile rekabet yaparlardı.

O eski yılların esnaf lokantacıları deyince ilk 
anda aklımıza gelenler arasında “Ali Oktay, 
Nuri Bakova, Mehmet Özdoğru, Kani Usta, 
Hemşinli Kamberler, Şakir Usta, (rahmetli 
Hacı Şefik’in babası), Ali Güreşçi, Kemal Ba-
kova” sayabiliriz. Şenyurt Lokantasının sahi-
bi Mehmet Ali Daldır ile Gençler Lokantası-
nın sahibi İbrahim Alper (Baba İbraham) çok 
sosyal ve sevilen lokantacı esnaflarındandı.

Ayrıca Kervansaray, Liman, Deniz, Maraş lo-
kantaları gibi birçok esnaf lokantası konuk-
larına geleneksel Karadeniz’in en güzel lez-

zetlerini yaşatırdı. Ordu’nun siyasi ve sos-
yal hayatta önde gelenleri, Ordu’yu ziyaret 
eden resmi ve özel heyetler, misafirler bu-
ralarda ağırlanırdı. Daha sonra sırayla yavaş, 
yavaş, Antep, Hünkâr gibi birçok  tesis açı-
lıyor, insanların yemek tercihi çoğalıyordu. 

1967’de açılan “Meşhur Pideci” o zamanlar 
tek gözlü bir odada başladığı Bafra pidesi-
ni Ordululara sevdirmişti. “Dıgı,İspirli, Aktaş-
lar” gibi geleneksel pidecilerimiz pek yoktu. 
Pide yemek için cumartesi akşamdan evle-
rimizde kıymalar kavrulur, soğumaya bırakı-
lırdı, Pazar günü Düz mahalle Fidangör’de, 
Sabri amcanın Şen Fırını gibi birçok fırının 
kapısında sabahleyin sıraya girilerek yumur-
talı pideler sabırla beklenirken, çay içilip 
sohbet edilirdi. Bu tip ev pidesi yapılma ge-
leneği azda olsa bazı ailelerimiz tarafından 
ve bazı Ordu fırınların da halen sürdürüyor.

Kendine özgü lezzeti ve servisi ile Kervansa-
ray Lokantası, geleneksel Karadeniz  mutfak 
kültüründe yaklaşık bir asırdır tartışılmaz bir 
yere sahipti. Ordu’lulara ve dışarıdan gelen 
turist ve misafirlere  hizmet vermeyi amaç 
edinmiş Ordulu esnaf lokantaları, sağlık ve 
hijyen konularında üretimden servise kadar 
titizlikle hareket ederlerdi. Mıdı Restoran-
da ilk açıldığında Turist otelin yanında ikin-
ci katta açılan bir balıkçı lokantası idi ama 
daha sonraları iskeledeki eski balıkhaneye 
taşınarak geleneksel lezzetli balık yemekleri-
ne diğer yöreselleri de katınca dışarıdan ge-
len herkesin tartışmasız adresi ve uğrak yeri 
olmuştu. Bakovalar ailece şimdiki İş Banka-
sının yanında Buket Pastanesinin karşısında 
uzun yıllar lezzetli ve temiz yemekleri olan 
mütevazi bir esnaf lokantası işletmişlerdi. Et 
döneri ve sütlaç yemek için o yıllar masa ba-
şında sıra beklerdik. 

Şimdiki gibi ayak üstü sandviç tavuk döner, 
hamburger, pizza gibi fast food yeme kültü-
rü yoktu. Böylesi bir esnaf lokantalarında ye-
mekler hakkında bir fikir sahibi olmanın en 
iyi yolu, çok sayıda yemekten birer kaşığın 

Naim GÜNEY
Araştırmacı-Yazar
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aynı tabakta sunulduğu ‘aşçı tabağı’ ısmarla-
maktı.

Kasaplar sokağında mangal ızgara yapan tü-
kürük köftecilerinin yanında Ali Oktay’ın lo-
kantası onun üstünde de Arif ’in meyhanesi 
vardı.Arif, kafasında sekiz köşe kasketi, göm-
lek üstünde yeleği, dudağında sigarası, kula-
ğında hesap pusulasını yazdığı kalemi ve ko-
lundan düşmeyen peçetesiyle servis yap-
mak için arı gibi çalışırdı...Daha çok gariban-
lar müşterisiydi Arif ’in...

Her yönüyle yaşamakta olduğumuz global 
ekonomik dünyanın ve kültürel döngünün 
mutfak kültürümüzü de etkilemesiyle gele-
neksel Türk lezzetleri giderek unutulduğu bir 
süreç yaşıyoruz. Mesela bir Avrupa’lının ken-
di geleneksel mutfağını hemen hemen her 
lokantada tatması son derece olağanken, biz 
Türkler artık kendi damak zevkimize uygun 
yemeklerimizi bulmakta zorlanıyoruz.

Ordu’da fast food diye adlandırılan bir sürü 
tost, hamburger, tavuk döner, pizzacılar her 
köşe başında şehri kuşattı ve yeni nesil genç-
lerde buralarda damak zevki değil karnını 
ucuza doyurmakya devam ediyor. Oturma-
dan ayakta, hızla çiğnemeden kola veya ay-
ran yardımıyla yutularak yenen bu tip hazır 
gıdaları tüketen gençlerimizde obezite gibi 
bir sürü sağlık sorunu almış başını gidiyor. Gi-
dişat iyi değil, Allah sonumuzu hayır eylesin.
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HOCAOĞLU MAHALESİNDEN BİR 
İFTAR PROGRAMI

Ramazan ayı,hiş kuşkusuz kendine özel ma-
nevi havası ile müstesna ve dahi muazzez 
yani kutsal zaman dilimimdir. Bu ay için-
de bir çok yerde iftar programları düzen-
lenmektedir.Kimi genele açık,kimi özel ola-
rak tertiplenen iftar programları,toplumun 
kaynaşmasına,hoş saatlerin birlikte geçiril-
mesine vesile olmaktadır.

 Bu anlamda,Haziran’ın 8.günü Cu-
martesi akşamı Ulubey’in Hocaoğlu 
Mahallesi’nde bir iftar programına katıldık.

 Hocaoğlu,Ulubey’in 11 km uzağında 
bir Ormaniçi köyü.Şimdilerde mahalle di-
yorlar.Her ne ise.Çok şirin bir manzarası var. 
Halkı, Alevi-Bektaşi kültürünün gereği olarak 
fazlası ile konuksever.Mahcup ve fakat say-
gıda kusur etmeyen huyları ile Ademoğluna 
insanlık telkin ediyorlar. 

 Mali Müşavir Mustafa Bektaş’ın ken-
di evinde verdiği iftar yemeğine Ulubey ve 
Ordu’dan misafirler katıldı.

  Kaymakam sayın Emrullah 
Temizkan’ın yanı sıra İlçe Müftüsü Hüse-
yin İspiroğlu,Kaymakamlık Yazı İşleri Müdü-
rü Recep Tunç,Ulubey Ziraat Odası Başkanı 

Akif Atlı Ulubey’den; Ordu’dan ise İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Uğur Toparlak,SMMM Odası 
Başkanı Bahadır Baş,Oda’nın bir önceki baş-
kanı Ertuğrul Yüksel,e.TEDAŞ İl Müdürü Halil 
Mermer ve Gazeteci Ahmet Bayrak iftar ye-
meğine katılan misafirlerdendi. 

 Köyün Muhtarı Kani Ergün’le birlikte 
Mustafa Bey’in komşu ve akrabaları da ara-
mızdaydı.Aşağı yukarı 50 kadar davetli vardı 
salonda.

 Hava soğuk ve yağmurlu olmasına 
rağmen katılımın yüksek olması kuşkusuz ki 
hepimizi memnun etti.Nerede kesret,orada 
bereket..

 Mustafa Bey,Ordu’daki evinde yıllar-
dan beri gönül buluşmaları adı altında içe-
riği oldukça zengin programlar düzenleme-
si ile tanınmaktadır.Kültür Müzesi olarak di-
zayn ettiği teras katında gerçekleştirdiği 
programların çoğuna ben de katılmış biri 
olarak biliyorum ki,Bektaş Ailesi, misafirlerini 
kusursuz olarak ağırlamaktadır.Alevi -Bekta-
şiliğin günümüze kadar gelen sevgi ve hoş 
görü geleneğini el’an devam ettirmesi bağ-
lamında Bektaş ailesinin toplumsal manada 
bir tutkal vazifesi gördüğünü memnuniyet-
le ifadeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

 Mustafa Bey’in evi misafir ağırlamaya 
oldukça müsait. Nerede ise 60 kişilik salonu 
var.Etrafın temaşası bir başka buradan. Kar-

şı dağlar,gür ormanlar ve yüksekçe tepelerin 
muhteşem manzarası müthiş büyüleyici.

 Sohbetler öyle güzel ve derindi ki,iftar 
saatinin nasıl gelip çatığını bile anlamadık 
desek yanlış olmaz.

 Bektaş ailesinin hazırladığı nefis iftar 
yemeğinin ardından Müftü Bey dua yaptı.

 Ardından çay faslı..

 Yemekten sonra bir bardak çay bir 
ömre bedel derler ya,aynen.

 İkramda hiç aksama olmadı. Tam aksi-
ne her şey mükemmel oldu.

 Tecrübe başkadır. 

 Kaymakam Bey, kısa ve fakat çok zarif 
bir konuşma yaparak Mustafa Bey’e ve aile-
sine teşekkür etti.Satır aralarında sevgi dili-
ne yaptığı vurgu fazlası ile dikkatimi çekti.
Gönül dilinin her zaman büyüleyici bir gücü 
olduğunu,bundan dolayı bu dili kullananla-
rın her zaman saygı gördüğünün altını çizdi.

 Bahadır Bey de keza,çeşitli vesileler-
le bir araya gelmelerin,ortak sohbetler ve 
programlar düzenlemenin aynı zamanda 
toplumsal-sosyal moral bakımından da çok 
önemli olduğunu vurguladı. Mustafa Bey’in 
gerek Ordu’da ve gerekse köyünde yaptığı 
ikramlı programların bilhassa en çok muh-

Muzaffer GÜNAY
Araştırmacı-Yazar

muzaffergunay52@hotmail.com

kültür
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taç olduğumuz bir şeye,sevgiye,birlik ve da-
yanışmaya büyük,çok büyük katkı sağladığı-
nı ifade etti.

 Ertuğrul Bey de aynı ortak duygu üze-
rine vurgu yaparak birlik ve beraberliğe çok 
ihtiyacımız olduğu bu günlerde Mustafa 
Bey gibi gönül dili zenginlerinin çoğalması 
gerektiğinin altını çizdi.

 Bir meslektaşı olarak kendisi ile birlik-
te bir çok çalışmalar yaptıklarını,ayrıca  tec-
rübelerinden de zaman zaman yararlandık-
larını belirterek katılımcılara ev sahibi adına 
ayrı ayrı teşekkür etti.

 Kültür Turizm Müdürü ise yaptığı özlü 
konuşmasında sevgi ve hoş görü kültürü-
nün ve geleneğinin kesintiye uğramama-
sı gerektiğini buna fırsat verenlerin ağır so-
rumluluk altında kalacağını belirttikten son-
ra bu gibi mübarek günlerde ve saatlerde 
tertiplenen programların daha verimli ve 
önemli olduğunun altını çizdi.

 Ulubey eski Belediye Başkanı ve ha-
len Ulubey Ziraat Odası Başkanı olan Akif 
Atlı da proğramın ve elbette ortamın ru-
huna uygun olarak kısa ve özlü bir ko-
nuşma yaparak,önemli ve kalıcı olanın 
sevgi,saygı,hoş görü olduğunu belirttikten 
sonra sevgi ve saygılarını sunarak konuşma-
sını tamamladı..

 İlçe Müftüsü Hüseyin İspiroğlu mes-
leğinin de gereği olarak birlik-beraberliğin 
öneminden,hoşgörünün insan için değe-
rinden bahsetti. Alevi ve Sünnilerin kardeşli-
ğinin önemini de vurgulayarak bilhassa gü-
nümüzde buna daha fazla yer ve değer ve-
rilmesi gerektiğini ifade etti.

 Programın en değerli anlarından biri 
Nazım Dede’nin sazı ve sesiyle dillendirdiği 
deyişler faslı idi.

 Taa Terme’den kalkıp Ulubey’in Hoca-
oğlu köyüne misafir olmak. Sahiden bir gö-
nül işi. Öyle her adamın işi değil yani..

 Alevi Bektaşi inanç ve kültürünün özü-
nü teşkil eder deyiş’ler.Ruha dokunur,gönüle 
fısıldar,insana insan olduğunu hatırlatır;her 
şeyin gelip geçici,kalıcı olanın sevgi ve hoş-
görü olduğunu ihtar eder.

 Hz. Muhammed sevgisi, Şah-ı Merdan 
Ali aşkı buram buramdır Alevi-Bektaşi deyiş-
lerinde.

 Nazım Dede’nin dokunaklı sesi ile 
okuduğu bazı deyişlerini tadımlık niyetine 
aşağıya alalım:

Arayı arayı bulsam izini/

İzinin tozuna sürsem yüzümü
Ya Muhammed canım arzular seni
Bütün insanlardan arzum vardır.
Kendi noksanını bilip arif ol!
Kimsenin ayıbını gözetme!
Canım kurban olsun senin yoluna…

 Bir süre özel sohbet etme fırsatımız 
oldu Nazım Dede ile.Özü sözü bir;içinden 
geldiği gibi konuşuyor.

 Saz ve ses aynı tınıdaysa,tadına doyu-
lur mu..O akşam bu güzelliği iliklerimize ka-
dar yaşadık diyebilirim.

 Nazım Dede sahici bir Alevi Bektaşi 
Dedesi,bir kere daha fark ettim.Gösterişsiz 
fakat etkileyici,alçakgönüllü.

 Son verirken diyorum ki:

 Teşekkürler Mustafa Bektaş..

 Teşekkürler Bektaş ailesi..
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Yaz için ucuz ve 
güzel bir alternatif

Yaz sıcağında deniz 
kenarında mı olmak 
istersiniz, yaylada mı? 
Ordu’da her ikisi de 
var. Doğa tarafından 
kayırılmış mem-
leketimizin imtiyazlı 
köşelerinden biri...

 Şehir merkezindeki teleferiğe binip 
tepeye çıkmadan dönmeyin Ordu’dan. Te-
pede doğayla uyumlu, güzel bir tesis var: 
Akamoy. Ben kalmadım ama bir odasını 
gördüm. Çok hoş. Mutfağa da önem veri-
yorlar.

 İki yemek özellikle belleğimde iz bı-
raktı. Bir tanesi Gürcü yemeği ‘dedluri’. Sal-
ça ve dana etli pilav ama ne pilav! Ev sal-
çası, tereyağında kavrulmuş soğan, ha-
vanda dövülmş sarmısak, fırınlanmış mı-
sır unu, nar ekşisi ve kişnişle lezzetlendiri-
liyor. Hemşin’den gelen özel tuzsuz peynir 
ve beyaz unla yapılan muhlama da ağzını-
za layık. Beyaz unla hazırlanan muhlamayı 

ilk kez burada denedim.

Muhlama

 Ordu’da çok düzgün bir esnaf lo-
kantası var: Kervansaray. Mısır unlu ısırgan 
çorbasını ilk kez burada denedim. ‘Galdi-
rik’ ya da ‘kaldırık’ kavurması da iyi. Galdirik 
gibi sakarca otu da bildiğim kadarıyla sa-
dece bu yörede var. Akamoy’da klasik ka-
vurmasını denedim. Tereyağlı ve bol so-
ğanlı.

 Benim evimde tazesi olsa, buharda 
pişirir ve iyi bir zeytinyağı, az limon ve sar-

Vedat MİLOR
Gurme

kültür
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mısak karışımı bir sosla yerim. Yöresel adı 
karapancar çiçeği olan karalahana dolma-
sıysa aynen Kervansaray’da olduğu gibi 
hazırlanmalı. Bu arada Kervansaray’ın dö-
nerini de iyi buldum.

EVLERDE YAPILAN GÜRCÜ YEMEKLERİ

 Gürcü ev yemekleri bir harika. Fat-
sa ilçesinin Kabakdağı Köyü’nde yaşayan 
hanımlar hazırladılar. Üç ana unsuru var: 
Ceviz, kişniş ve sarmısak. Bu üçünü sevi-
yorsanız bayılırsınız. Ceviz ve kişniş kalite-
si çok yüksek. Gürcü usulü patlıcan ve bar-
bun pilaki (lobiye), Gürcü kavurması, ce-
vizli ve acı biberli karalahana, ‘zagezmari’ 
denen sosluyumurta yemeği ve köy tavu-
ğundan yapılan çerkestavuğu olağanüstü 
yemekler.

 Bunların yanında bana ‘üzüm pa-
pası’ denen mısır unuyla koyulaştırılmış 
ve kaynatılmış yöresel üzümden harika bir 
üzüm şırası ikram edildi. Dört bardak iç-
tim. Önüme gelen mısır ekmeği İstanbul 
düzeyinin epey üzerindeydi ama en iyisini 
bu köyde buldum.

Meşhur’un pideleri

Bu güzel yemekler dururken yazın pide 
yenir mi? Kilo derdiniz yoksa deneyin. 
Yöre, özellikle kıymalı pidede öne çıkıyor. 
Üç farklı yerde pide denedim. Tepe Res-
taurantmanzara olarak öne çıkıyor ve iyi 
kızarmış, kenarları sert pide seviyorsanız 
tam size göre. Digi Pide’nin harcı çok le-
ziz ve peynirli açık pideleri iyi. Benim en 
hoşuma gidense bir Ermeni ustanın tari-
hi fırınında pişmiş ve bol tereyağlı Meşhur 
Pide oldu. Pide konusu biraz futbol takı-
mı tutma gibi. İnsan ne tip pideyle büyü-
müşse en çok o hoşuna gidiyor ve diğer-
lerine burun kıvırıyor. Ben çocukluğumda 
pek pide yemediğim için farklı tarz ve bi-

leşimler hoşuma gidebiliyor ama hayalim-
deki doğal mayayla ve uzun süre mayala-
narak hazırlanmış pideyi uzun zamandır 
bulamıyorum. Yerini bilen varsa söylesin!

VE TABİİ Kİ BALIK!

Vonalı Celal ve turşuları

 Yöredeyken balık lokantası dene-
meden olmaz. Rehberimiz bizi Perşem-
be kazasındaki Vonalı Celal’e götürdü. İyi 

de yaptı. Mekân, denize sıfır. Yemekler 
kötü bile olsa günbatımında hırçın dal-
gaların sarp kayalıklara vurmasını seyret-
mek transandantal bir ruh haline soku-
yor adamı. Ama işin ilginci, balıklar ve me-
zeler belli bir düzeyin altına düşmüyor. O 
küçük mutfakta bu kadar kişiye düzgün, 
yani aşırı pişerek kurumamış yemek çıka-
ran aşçıya ve sevimli işletmeciler Celal Bey 
ve kardeşine helâl olsun. Tereyağında mı-
sır unuyla yapılan mezgit ve kalkan tava-
yı beğendim. Kiremitte iskorpit buğulama 
zevk verdi. Hamsili pilav iyiceydi. Karalaha-
na sürgünü ve özellikle beyaz kiraz kavur-
ma mutlak denenmeli. 

 Burası balık dışında turşularıyla 
meşhur ve aklınıza gelebilecek her ürü-
nün turşusunu kuruyorlar. Ama “Şapka çı-
karılır” diyeceğim lezzet, porsiyonunda 7 
adet olan ve 15 TL’ye satılan köfte...

Kaynak: Hürriyet

kültür
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ŞAiR Hazırlayan: SMMM Rüstem GÜRLER
Şair- Yazarbi

r

bi
r ŞİİR

Tevfik Karabulut

Tevfik Karabulut

1954 yılında orduda doğdu. Erzurum yüksel islam 
enstitüsü ve Ankara Üniversitesi hukuk fakültesini 
bitirdi. Orduda yaşıyor. Meslek hayatını Avukat olarak 
sürdürüyor.

Eserleri

 1.Akrebin kıskacında
 2.Bir sinsi savaşın öyküsü
    KOD ADI İLİMLİ İSLAM 
 3. GÜÇ VE İKDİDAR OYUNU
 4. HAZAN VAKTİ (Şiir)
 5. BU KERVAN GÜNEŞE GİDER (Şiir)

Toplumsal geleneklere bağlı, mistik yanı şiirlerine ses 
veren bir şairdir Tevfik Karabulut

 Tevfik Karabulut şiirinde, sevgiliye çağrı,anne 
sevgisi,çevre, ordu,ülke,gelecek,umut,toplumsal bozulma ve 
çürümeye karşı tavır, hüzün ana temalardır.

GELİN CANLAR 

Serap,Berkin,Burak, adı fark etmez
Acı aynı acı,bu böyle gitmez
Ateş suyla söner,körükle bitmez

Gelin canlar gelin eller birleşsin
Dualar birleşsin,diller birleşsin

Yine aynı oyun kondu sahneye 
Her gün aynı filmi seyretmek niye
Müthiş bir ilaç var,kardeşlik diye

Gelin canlar gelin eller birleşsin 
Gönüller birleşsin, kollar birleşsin 

Başka ülkemiz yok, bu ülke bizim 
Acılar da bizim sevinç de bizim 
Matemler de bizim övünç de bizim 

Gelin canlar gelin eller birleşsin 
Kol kola yürüyen yollar birleşsin 

ELİ ÖPÜLESİ 
ANNELERE..

Sevgilerin ilk kıblesi
Elleri var öpülesi 
Dünyanın en tatlı seni 
Annelerin değil midir.?

Sevecendir hep sözleri 
Daima güler yüzleri
Rahmet yolunun izleri
Annelerin değil midir.?

Şefkat dolu kucakları
Merhametin ocakları 
Kalplerin en sıcakları 
Annelerin değil midir.?

İlk arkadaş, ilk sevgili 
Gönüllerin solmaz 
gülü
Sevgi kitabının dili
Annelerin değil midir.?

Haklarının bedelleri 
Ödenemez asla geri
Cennetin en güzel yeri
Annelerin değil midir.?

BİLMEM  

Bakıyorum akıl çıkmış tatile
Ne söylense,konuşulsa nafile 
Kulaklar tıkalı, duymuyor bile

Sussam vicdanımla düşerim derde
Konuşsam , dinleyen olur mu bilmem 

Yer değişmiş doğrularla yanlışlar 
Cüceler devleşmiş eğilmiş başlar  
 
Devir döndü günü birlik duruşlar 

Alışşam kendime yakıştıramam 
İsyanım bir işe yarar mı bilmem

Aysız  gecelere mahkum hayaller 
Yaralı yorulmuş , buruk gönüller 
Bir şeyler yapmalı, diyor da diller 

Bana ne demeye elim varmıyor
Uğraşsam bir fayda gelir mi bilmem 

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİN ANISINA

İsimsin bir destana tıpkı sakarya gibi
Kardeşin Çanakkale ,deden Malazgirt gibi
Kim demiş ki bu millet sürülür parya gibi
Boşa hayal kuranlar dönüp de baksın sana

Ölüm makbul sevgili,söz konusu vatansa
Korkular uzak bize,ufukta güneş varsa
Bayrak şerefse bize, yurdumuz, baş tacıysa
Her şereften mutlaka düşen bir pay var sana

Hey gidi Sarıkamış,canlar emanet sana
Kar üstünde kuruyan, kanlar emanet sana
Dağlara serpildiler,nice aslan yiğitler
Her birinden şerefler şanlar emanet sana

sanat
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KİTAPbi
r

bi
r YAZAR KAPİTALİZMLE  YÜZLEŞMEK

PHILIP KOTLER

Kitaptan ilksözler :

Kapitalizm üç temel kavrama  dayalı anayasal bir sistem öngörür

- Özel mülkiyet

- Sözleşme 

-Hukukun üstünlüğü

John Maynard Keynes: “kapitalizm, en iğrenç  insanın,en iğrenç 
çıkarlar uğruna çabalamasının bir şekilde herkesin çıkarına 
olacağına inanmaktadır.”

W.Churchill “kapitalizmin kötü yanı nimetlerin herkes tarafından 
eşit paylaşılmamasıdır; sosyalizmin erdemi ise sefaletin eşit 
paylaşılmasıdır”

Naomi Klein ....” kapitalizm, çalışanlara ve yoksullara yardım 
edilmesini önleyen devlet/şirket/finans/ordu işbirliği ile yönetilir.”

Kitapta kapatilizmin 14 kusuru şu başlıklarla veriliyor.

1. Sürüp giden yoksulluğa bir çözüm önermiyor.

2. Gelir ve refah dağılımdaki adaletsizliği körüklüyor

3. Milyarlarca işçiye geçinmelerine yetecek ücreti ödemiyor.

4. Giderek artan otomasyon karşısında insanlara yeterince 
istihdam yaratmıyor.

5. Şirketlere, faaliyetlerinin yol açtığı sosyal sorunların bedelini 
ödetmiyor.

6. Yasal boşluklardan yararlanarak çevreyi ve doğal kaynakları 
tahrip ediyor.

7. Dalgalanmalara ve istikrarsızlığa yol açıyor.

8. Bireyselliği ve kişisel çıkarları toplumun çıkarlarının önüne 
koyuyor.

9. Tüketicilerin borçlanmasını teşvik ederek üretim odaklı 
ekonomi yerine finans odaklı bir ekonomiyi destekliyor.

10. Politikacıların ve şirketlerin çıkar birliği yaparak halkın 
çoğunluğunu göz ardı etmesine olanak tanıyor.

11. Uzun vadeli yatırım planlaması yerine kısa vadeli kar 
planlamasından yana tavır alıyor.

12. Ürün kalitesine,güvenliğe,dürüst tanıtıma,rekabeti önleyici 
davranışlara karşı düzenlemeler getirmesi gerekiyor.

13. Sadece GSYİH artışına önem veriyor

14. Toplumsal değerlerin ve mutluluğun da piyasa denkleminde 
yer alması gerekiyor.

Son sözler: 

“Taş kesilmeyen bir kalbin, yorulmak bilmeyen bir 
coskun ve incitmeyen ellerin olsun “

               Charles Dickeng

“Adil olmadığı sürece ekonominin düzelmesi 
olanaksızdır”

                   J.Stiglitz    
    (eşitsizliğin bedelinden )

PHILIP KOTLER

1931 Şikoga /ABD 
doğumludur J.Welch,Bill 

Gates ve P.Drucker’den sonra 
dünyada tüm zamanların 
dördüncü gurusu olarak 

seçilmiştir.
 Kotler gönüllü 

kuruluşların yanısıra 
IBM,General Electric,Bank of 

America,AT&T ve Michelin 
gibi firmaların danışmanıdır.

sanat
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Hazırlayan / Lale Felek Gözükan / Oda Personeli

BİR KAPI KAPANIRSA BİR KAPI AÇILIR
Genç Macar Sanatçı Arpad Sebesy multimilyoner Elmer Kelen in portresini yapmak için 
görevlendirilmişti. Görev özellikle zordu, çünkü Kelen sadece üç kısa poz vermeye razı olmuştu. 
Sonuçta, Sebesy portrenin çoğunu ezberden yapmak zorunda kalmıştı. 

Kısıtlamalara rağmen, Sebesy portrenin Kelen e yeterince benzediği görüşündeydi.

Ancak, Kelen ayni fikirde değildi. Kibirli milyoner resmin kendisine benzemediğini öne sürerek 
portrenin parasını ödemeyi reddetti. 

Genç ressam resmini yapabilmek için saatlerce titizlikle çalışmıştı, ve birdenbire bunu 
gösterecek hiç bir şeyi olmadığını fark etti. Milyoner stüdyodan ayrılırken, sanatçı bir ricada 
bulundu, “ Portreyi size benzemediği içinreddettiğiniz belirten bir mektup yazabilir misiniz?” 
Kelen bu kadar kolay kurtulduğuna sevinerek razı oldu. 

Aylar sonra, Macar Sanatçıları Derneği, Budapeşte Güzel Sanatlar Galerisinde sergi açtı. Kelen 
in telefonu çalmaya başladı. Biraz sonra galeriye geldiğinde Sebesy’nin yaptığı portresinin, 
üzerinde “Bir Hırsızın Portresi” etiketiyle teshir edildiğini gördü. Mağrur milyoner resmin 
indirilmesini istedi. Müdür reddedince, Kelen resim kendisini topluma alay konusu edeceği için 
dava açmakla tehdit etti. Bunun üzerine müdür Kelen in resmin kendisine benzemediği için 
almayı reddettiğini belirten imzalı mektubunu çıkardı. Milyoner artık resmin parasını ödeyip 
almaktan başka çare kalmadığını anlamıştı. 

Genç sanatçı sadece son gülen olmakla kalmamış, ayni zamanda güçlüğü karlı bir alışverişe 
dönüşmüştü. Çünkü milyoner resmi almağa kalktığında fiyatının eskisinden on kat daha fazla 
olduğunu görmüştü. Gördüğünüz gibi, güçlüklere teslim olmayı kabul etmemişti. Bunun yerine 
öfke ve acıya teslim olmaktansa yaratıcı ve yararlı bir kapı açacak bir yol düşündü. 

Kısaca ressam değerli bir prensip keşfetmişti : Yeni fırsatlar bizi genellikle sıkıntılı anlarda ziyaret 
eder, çünkü bir kapı kapanırsa, başka bir kapı açılır.
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seçtikleriniz

SMMM MUSTAFA UĞUR AYGÖR

Montenegro

Amsterdam

Bruksel

Paris

Amsterdam

Paris

Montenegro Montenegro
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seçtikleriniz

SMMM LÜTFİ AYDIN

SMMM HALİL DEMİREL

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

YARAMAZ AFACANLAR ve KIBLE; 

Mahallede yaramaz iki kardeş varmış. 
Mahallede ne oluyorsa herkes onlardan 
biliyormuş. Bir şey kaybolsa cam kırılsa 
ne olursa olsun onlar suçlanırmış. Anneleri 
şikayete dayanamamış onları camiye imamın 
yanına götürmüş. İmam tek tek yanına 
çağırmış önce büyüğünü çağırmış oğlum kıble 
nerde demiş. Çocuktan cevap gelmeyince 
bağırarak kıble nerdeeee demiş çocuk 
kardeşinin elinden tutup ağlayarak kaçmış. 
Kardeşi “Abi ne oldu?” diye sormuş. Abisi de 
“oğlum bu sefer iş büyük kıble kaybolmuş, 
bizden biliyorlar demiş”

GELİN ve KAYNANA,  
Yeni evlenen gelinle, kaynanası karşı karşıya 
oturmuşlar.
 Birbirlerini tanımak için Kaynana:
 Kızım sen daha yenisin, birbirimizin huyunu suyunu 
oturup konuşalım.
 Böylece birbirimizi daha iyi tanırız.
Gelin :
 Tabiki anneceğim, konuşalım demiş.
Kaynana başlamış anlatmaya: 
Bak kızım, benim üç halim vardır, dikkat et. 
Saçıma gül takmışsam Neşeli günümdeyim demektir, 
her yola gelirim. 
Kulağımın arkasına gül takmışsam tam havamda 
değilim demektir. 
Çok ısrarcı olma. 
Eğer ki yakama gül takmışsam sakın etrafımda 
dolaşma, 
Çok Sinirliyim demektir. 
Kaynananın lafı bitince gelin başlamış konuşmaya: 
Gelin :
Anne benim halim falan yoktur.
Bacak bacak üstüne atarım, sigaramı yakarım. 
Sen gülü nereye takarsan tak, ben keyfime bakarım  

TEMEL OTO YOLDA HERKES TERS 
GİDİYOR; 

Temel otoyolda ters yönde girer. Bunu 
gören trafik polisi, sürücüleri uyarmak için 
radyodan anons yaptırır. Bu arada ters yolda 
ilerleyen Temel de radyo dinlemektedir.

Polis radyodan: 

Lütfen dikkat, ters yönde ilerleyen bir araç 
var!

Temel bağırır, ne bir tanesi hepsi hepsi.  

TEMEL İLK DEFA HELİKOPTERE BİNMİŞ; 

Temel hayatında ilk defa helikoptere binmiş. 

Zaten soğuk olan hava, helikopter yükseldikçe 

daha da soğumuş. 

Üşüyen Temel pilota seslenerek :

- Ula uşağım, üşidim. Şu üstteki pervaneyi 

kapat daa….  

ÜÇ DİL BİLEN TURİST DERDİNİ 
ANLATAMIYOR.

Sultanahmet ‘ te gezinen turist Temel ile 
Dursun’ un yanına gelir. 

Adres sorar. 

Önce ingilizce, sonra Almanca sonra 
Fransızca konuşarak adresi soran turist bir 
türlü derdini anlatamaz. 

Dursun dayanamaz ve Temel’ e :

- Ula Temel, bir yabancı dil öğrenemedik 
ciddi. 

Temel hemen cevap verir:

- Ula adam 3 yabancı dil öğrenmiş yine de 
derdini anlatamıyor, 

1 yabancı dil öğrensen ne olacak ki….

Fıkralar için Yaser Gürsoy Hocamıza Teşekkür Ediyoruz...

mizah






