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MERHABA 2017…
Anadolu Her Yanı Ağlayan ANA Dolu…
Her yıl acısıyla, tatlısıyla geçer desek de 2016 yılına 15 Temmuz darbe girişimi ve alçak terör saldırıları, şehit olan güvenlik güçlerimiz ve hayatını
kaybeden vatandaşlarımız damgasını vurdu. Ben
öncelikle 2016 yılı içerisinde gerçekleşen hain terör saldırılarında şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm ulusumuza başsağlığı ve sonsuz sabır diliyorum.

Dergimizin 48’nci Sayısı İle Karşınızdayız…
Ordulu Hemşerimiz, E. Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Ertuğrul Günay “Şu Boztepe’ye Çıkmalı Orduya Bakmalı” yazısını dergimiz okuyucuları için
bizlerle paylaştı.
TÜRMOB Genel Sekreterimiz sayın Yahya Arıkan, kurumsallaşma ve mesleğin geleceği konulu makalesi ile bizlere yeni bir yol çizme, güçlerimizi birleştirme konusunda önemli alternatifler sundu.

Bir kere daha altını çizerek söylüyorum ki; eşsiz bir zaferin üzerinde yükselen Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü, devlet
ve millet birlikteliğini hiçbir güç bozamayacaktır.
Yaşanan bu olaylar bizleri ayrıştırmak şöyle dursun; yüzyıllara dayanan birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz, ulus olarak
aydınlık yarınlara inanmaktan, barış, huzur ve refahtan asla vazgeçmeyeceğiz.
Yaşanan ne olursa olsun, acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, kayıplarımız geri gelmeyecek
dahi olsa barışa, aydınlık ve mutlu yarınlara inancımız hiç bitmeyecektir.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı sayın Celal Toprak; Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu’nun Ordu
şehrine katkısını irdeledi. Bir Valinin bir şehir için
ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

SMMM Bahadır BAŞ
Ordu SMMM Oda Başkanı
bahadirbas@hotmail.com

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2017’nin inancımızı kaybetmediğimiz, umudumuzu yitirmediğimiz, Çağdaş, Laik ve Bağımsız bir Türkiye’nin
devamı için mücadelemizin artarak devam ettiği bir yıl olması için
elimizden geleni yapacağız.
Oda Faaliyetleri…
Dergi belki maliyet olarak, belki emek ve zaman olarak bizleri yoruyor. Ama meslektaşlarımın gerek mail, gerek telefon gerekse diğer
iletişim yolları ile dergi hakkındaki görüşlerini ve önerilerini bizlerle
paylaşması, Bülten Dergisine sahip çıkmaları bu derginin sürmesinin ana kaynağıdır. Okuyucusu olmayan bir dergi asla hayatta kalamaz. Varsak okuyucularımızın sayesindedir.
Oda olarak Kasım ve Aralık dönemini yoğun geçirdik. İSMMMO
Başkanı sayın Yücel Akdemir ve Doç.Dr. Volkan Demir’in katılımı
ile dönem sonu işlemleri muhasebe ve vergi uygulamaları semineri gerçekleştirdik. Katkı veren salonu tıklım tıklım dolduran değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yılsonu değerlendirme
toplantılarını Ünye, Fatsa ve Ordu Merkezde gerçekleştirdik. 2016
yılı son Oda Meclis toplantımızda mesleki sorunları tartıştık. Meclis üyelerimiz ile birlikte öğle yemeğimde bir arada olduk. E- Defter, E - Fatura konusunda iki eğitim yaptık. Stajyerlerimiz ile bir araya geldik. Odamıza Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Servet Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl Başkanı ve Yönetim Kurulu AK Parti İlçe Başkanı meslektaşımız İbrahim Hekim ve Yönetim kurulu ,ODÜ Rektörü sayın
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, Ünye İİBF Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sakal ve
Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak bizleri ziyaret etti.
Gerek ulusal basında gerekse yerel basında mesleğimiz ile ilgili her
konuda duruşumuzu gösterdik. TÜRMOB’un mesleğimiz ile ilgili istediği mesleki sorunlar konusunda raporlarımızı ve çalışmamızı Birliğe ilettik.
Mesleki Konularda Çaba Sarf Edenler İle Çabalıyormuş Gibi Yapanları Tarih Not Ediyor…
Zaman baş döndürücü bir şekilde hızla akıyor. Ve mesleğimize
dair sorunlar ve çözümler bir film şeridi gibi hızlı bir şekilde akıyor. Sorunların çözümü konusunda ÇABA SARF EDENLER ile çabalıyormuş gibi yapanları tarih elbette not ediyor. ÇATI TÜRMOB
dur. ÇATI çökerse hepimiz zarar görürüz bunu hala ne yazık ki idrak edemeyenlerin olduğu bir mesleği icra ediyoruz.

TÜRMOB-Değerlerimiz-Önceki Oda Başkanları Röportajımızda bu sayıda sayın Hatay Önceki
Dönem Oda Başkanı Abdullah Korkmaz ile mesleğe dair sohbet ettik. Kendisi TÜRHAK Başkanı olması vesilesi ile en önemli sorunlarımızdan
meslekte “Haksız Rekabet Konusu” ile ilgili görüşlerini ve projelerini öğrendik.
Uzaklarda Bir Ordulu Köşemizde İstanbul SGK İl
Müdür yardımcısı hemşehrimiz Ümit Uykun ile
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Altın Yıllar röportajımızda; Akın Öztürk, Recai Şahin ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ercan Kır dünden bu güne mesleğe dair düşüncelerini bizlerle paylaştı.
İçimizden biri röportajımızda, Serap Kösecioğlu ve Dursun Serdar Yıldıran ile sohbet ettik. Özellikle Dursun Serdar Yıldıran’nın bir
sözü çok etkiledi beni. Mesleki sorunların çözümü konusundaki
cabanızı görüyor ve takdir ediyorum sözü inanın o kadar duygulandırdı ki beni anlatamam. Ev çabalarımızın görülmesi kadar bizi
mutlu eden başka bir şey olmuyor. Samimi içten düşüncesi için
kendisine teşekkür ediyorum…
Ordu Kültürü için önemli iki isim sayın Mithat Baş ve İbrahim Dizman dergimiz için yine farklı iki konuyu değerlendirdi.
Değerli abim şair, yazar SMMM Rüstem Gürler, Bir Şiir Bir Şair Köşesinde John Berger, Bir Kitap Bir Yazar köşesinde ise Pınar Kür değerli Bülten okuyucuları için değerlendirdi. Katkısı için teşekkürü
bir borç biliyorum…
Dergimizin bu sayısında makaleleri ile bize destek olan Doç. Dr.
Volkan Demir, Necdet Topçu, Vedat İlki, Selahattin Çakırsoy, Ali Kemal Terzi, Zelda Uçar Okumuş, Burhan Düz, Sezai Kantar, Yaser
Gürsoy, Gökhan Şahin, Dr. Resul Kurt ve Murat Gürsoy’a tek tek teşekkür ediyorum.
Son olarak Basın Yayın Komisyonu Başkanı ve Üyelerine dergimize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Kıskanmadan, egolarını öne çıkartmadan, ben ben diye böbürlenmeden, samimi içten
bir şekilde çalışmaları ve katkıları için ayrı ayrı kendilerine teşekkür ediyorum.
Yeryüzüne Baktığımızda Görüyoruz ki Noksan Ararsak, Noksansız
Kimse Yok. Ülke Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz. Aslında Hepimiz Birbirimize Muhtacız. Birbirimizi Sevmeye, Saymaya, Saygı
Duymaya Muhtacız. Farklılıklarımızın Bizi Büyüten, Bizi Yücelten
Zenginliklerimiz Olduğuna İnanmalıyız…
2017 Yılı Sevinçlerin, Güzelliklerin, Muhasebecilerin, Mali Müşavirlerin Ve Büyüyen Türkiye’nin Yılı Olsun.
Ordulu Meslek Mensupları Adına Yeni Yılın Herkese Sağlık, Huzur
Ve Mutluluklar Getirmesini Diliyorum.
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GÜLE GÜLE 2016 YILI

Ü

lke olarak, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Her geçen gün bütün
olumsuzluklara rağmen gene de umudumuzu korumaya çalışıyoruz. Sürüklendiğimiz belirsizlik ortamı, ileriyi göremeyişimiz, geleceğe yatırım yapma, planlama yapmamızı güçleştiriyor.
Yurt dışına baktığımız zaman, Orta doğuda savaş ve açtığı tamiratı zor
yaralar, Avrupa Birliğinin ülkemizi yeniden sorgulaması, ABD Başkanlık
seçimleri ve sürpriz bir şekilde yeni seçilen başkan Trump’ın politikaları dünyayı nasıl etkileyeceği, Amerika Birleşik Devletleri Merkez bankası
görevi gören FED’in faiz kararlarının yansımaları,
Yurt içine baktığımızda, siyasetçilerin tartışmaları, Anayasa ve başkanlık sistemi, sosyal hayatımızdaki sıkıntılar, bunların en acısını Kadınlarımız, kızlarımız çekiyor. Kadınlarımız öldürülüyor, horlanıyor, tekmeleniyor ve çocuk tecavüzleri, sıradanlaşan ölüm haberleri, şehitlerimiz, patlatılan bombalar, terör olayları, ekonomide belirsizlik, döviz kurları, daralan iş hacmi, likidite sıkıntısı Kısacası yeni bir atmosfer yaratamıyoruz. Yarına, geleceğimize, çocuklarımız adına yeni bir şey yapamıyoruz. Bütün
bunlarla beraber umudumuzu, öz güvenimizi yitirmeyeceğiz. Geçmişte
atlattığımız badireleri de hatırlayarak, Cumhuriyetimize, demokrasimize
sahip çıkarak birlikte beraber yürüyeceğiz.

SMMM Ertuğrul YÜKSEL
Onursal Oda Başkanı
ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr
ertugrulyuksel_52@hotmail.com

Güçlü ekonomi, güçlü mali müşavirlik hizmeti ile olur. Devletin vergilerinin toplanmasında, kamusal bir görev yaptığımız bir gerçektir. Ayrıca iş
dünyasına yazdığımız raporlar onların çalışmalarına ışık tuttuğu gibi, işlerini kolaylaştırıyor. Gelişmiş ülkelerde muhasebe, mali müşavirlik mesleğinin temel çözüm anahtarı, bireylerin kurumların, mesleği icra edenlerin bir birine duydukları saygı ve etik davranışlardır. Bu etik davranışlar
sayesinde bazı mesleki sorunların kendiliğinden çözüldüğünü de görüyoruz. Meslektaşlar bir birini rakip değil meslektaş, dost gözü ile görmeli, haksız rekabet yapmamalıdır. Meslektaşlarımız ücretle rekabet değil
hizmet kalitesi ile öne çıkmaya çalışmalıdır. Sürekli iş alanlarımız artmıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu muhasebe mali müşavirlik mesleğine yeni
iş alanları açacağını umduk ama ticari hayatı düzenleyen bazı maddeleri kadük edildiği için bu imkanlardan mahrum olduk. Hala Anonim Şirketlerinin denetim kurulları yok, denetlenmiyor. Yalnız çalışma hayatındaki bazı gelişmeler bu imkânı yaratacak yeni iş alanları açacak diye bekliyoruz.
Her alanda olduğu gibi meslek yaşamımızda da kol kola yürümeliyiz. Ayrışma, mesleki dayanışmanın gücünü azaltır. Ayrışmadan, saflaşmadan yana olup ondan medet umanlara fırsat vermemeliyiz. Hırslarımızı,
kini, küskünlükleri bir tarafa bırakıp, ortak paydamız olan mesleki sorunlar karşısında, taşın altına elimizi hep beraber sokmalıyız. İyisi ile kötüsü
ile 2016 yılının son ayındayız ve son günlerini yaşıyoruz. 2017 yılının bütün savaşların bittiği, mesleki sorunların çözüldüğü, insanların mutlu olduğu, huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum.
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Şirketleşme ve
kurumsallaşma

Dr. Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri

Yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, yaşamın her
alanında değişim ve dönüşümü zorunluluk olarak dayatmaktadır. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğası gereği en çok mali müşavirlik mesleğini etkilemektedir.
TÜRMOB’un, Odalarımızın ve meslektaşlarımızın, ülkemizde yarattığı değer ve fayda tartışmasız bir yere sahiptir. Geride bıraktığımız 27 yılda TÜRMOB ve Odalarımız,
imkansızlıkları yok etmiş, kendini küresel gelişmelere paralel olarak geliştirmiş, kamu yararına yönelik hizmet sağlamıştır. Ayrıca uluslararası gelişmeleri takip ederek, mesleğin gelişim seyrini yönlendirdi ve mesleğin yarınlarını
oluşturma gayreti içerisinde oldu.
Sürekli değişen ve gelişen global rekabetçi pazar içerisinde, varlığını sürdürebilmek ve rekabet edebilmek zorunda olan meslek mensuplarımız, yürütmekte oldukları faaliyetlerini, daha profesyonel temele oturtmak, içinde bulundukları pazardaki değişim ve gelişmelere uyum sağlamak zorundadırlar.
Eskiden sadece defter tutma olarak bilinen muhasebecilik mesleği, günümüzde bilgi üretmek ve varlıkları yönetmek işlevlerini de yerine getirmektedir. İyi bir muhasebeci çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
Mesleğin nitelikleri her geçen gün çeşitlenmekte, mesleğe olan talep ve beklentiler artmaktadır. Bu durum mesleki uzmanlık alanlarını ve iş bölümünü bir zorunluluk
olarak ortaya çıkarmaktadır.
Meslekte uzmanlaşma ve yeni uzmanlık alanları giderek
önem kazanmaktadır. Uzmanlaşma, bilgiyi üretmenin
yanı sıra, bilgiyi yönetme becerisine de sahip olmak demektir. Bunun meyvesi de kalitedir.
Muhasebe dışındaki yeni iş alanlarının sayısı da hiç azımsanacak gibi değildir. Entegre raporlama, şirket değerlemesi, derecelendirme, iç denetim, adli muhasebe, strateji yönetimi, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi,
sorumluluk muhasebesi, sosyal muhasebe - çevre – karbon, finans matematiği yeni iş alanlarındandır.
Buradaki en önemli bilgi ise, kurumsal firmaların bunların
hepsini yapabiliyor olmasıdır. Çok önemsediğimiz danışmanlık konusunda da mesleğimiz için yeni fırsatlar vardır.
“Borçlanma danışmanlığı, arabuluculuk, bilirkişi, uzlaştırma ve tahkim” yeni iş alanlarıdır.
Bütçe planlama ve finans yönetimi de meslek mensup-

larımızın işi olacaktır. Özel amaçlı raporlar düzenlenmesi,
dış kaynak kullanımı, gibi işleyişler ise meslek mensupları
için yeni alanlar yaratmaktadır.
İş yapılan piyasa ve müşteriler büyüdükçe, muhasebe
ofisleri buna uygun gelişim göstermelidir. Aksi takdirde
kaybeden meslek ve meslek mensubu olacak. Mesleğin,
kaybetmemesinin öncelikli yolu ise kurumsallaşmadan
geçiyor
Teknolojinin gelişmesi, bilgiye dayalı bir çağda yaşamamız, mesleğimizi değişime itmektedir. Biz birey olarak
büyürsek, meslek camiası ve ülke ekonomisi de büyür.
Kurumsallaşmış, uzmanlaşmış, yabancı dil bilen, sunduğu kaliteli hizmet ile toplumda saygı gören muhasebe camiasını mutlaka oluşturacağız. Mesleğimiz, dünya genelinde en saygı duyulan mesleklerin başında geliyor. Çünkü mesleğimiz geçmişte olduğu gibi katiplikten, bir masa
ve sandalyeden ibaret değil. Mesleğimizi geçmişte sürdürdüğümüz gibi devam etme imkanımız yok.
Bizim kültürümüzde bireysellik ön planda bulunmasına
karşın, şartlar ekip çalışmasını zorunluluk haline getirmiştir. Bir kültür değişimini hep birlikte yaşamak zorundayız.
Meslektaş tek başına yola devam etmek istediğinde kendisini artık çok daha büyük sorunlar bekliyor. Büyük sorunları aşabilmenin formülü de büyümekten şirketleşmekten, kurumsallaşmaktan geçiyor.
Meslek mensuplarımızın, günümüz koşullarına, taleplere,
belirlenmiş standartlara uygun olarak hizmet verebilmesi ve bunu da belli kalite standartlarında gerçekleştirebilmesi için, belli konularda uzmanlaşması, ihtiyaç duyduğu diğer konularda ise, mesleğinde uzmanlaşmış meslek
mensupları ile işbirliği ya da ortaklık yaparak, bir kurum
çatısı altında, ekip halinde çalışması gerekecektir. Sürdürebilir bir kurumsal yapı oluşturmak için, doğru bir ortaklık ve şirketleşme kaçınılmazdır.
Meslektaşlarımız birleşmeli sorunları aşmak için el ele
vermeliler. Kendi deneyim ve birikimlerimizle kurumsallaşma adımları radikal bir şekilde yaşama geçirilmelidir.
Meslek mensuplarının güçlerini birleştirdiği, kurumsallaşmasını gerçekleştirmiş bir işyeri, kazanç anlamında artı
değer yaratır ve büyümeyi tetikler.
Mesleğimizin yarınlarını şirketleşerek ve kurumsallaşarak
şimdiden şekillendirmeliyiz.
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“BOZTEPE’YE ÇIKMALI
ŞU ORDU’YA BAKMALI...”

Hürriyet Seyahat’e yazmaya başladığımdan bu yana
sevgili yönetmenimiz Serkan Ocak hep bir ‘Ordu
yazısı’ bekliyor. İtiraf etmeliyim, Kaman’dan Kaş’a
kadar çok yeri yazarken Ordu için verdiğim sözü
tutmakta geciktim. Ama bu kasıtlı bir gecikme değil.
İnsanın en bildiği, çocukluğunun, gençliğinin, acıtatlı anılarının geçtiği bir şehri, yöreyi yazması zor.
Ne yazsanız, hep bir şeyler eksik kalacak gibi..Bir
seyahat dergisine iki sayfalık yazı değil, küçük bir
kitap yazmak gerekiyor sanki.

Ertuğrul GÜNAY
ertugrul.gunay@gmail.com

Sonunda, Ordu hakkında yazmanın en uygun zamanının ‘eylül’ olduğunu düşündüm. Çünkü Ordu’da,
yılın bütün ayları bir yana, eylül bir yanadır. Harmanların kalktığı, fındığın pazara indiği, ekonominin canlandığı, borçların ödendiği ya da -yeni koşullarla- ertelendiği,
düğünlerin, şenliklerin yapıldığı aydır eylül!
Denilebilir ki, Ordu’da hayat ‘eylül vade’ üzerine kuruludur.

Bir de ayın ortasında, yöreye özgü bir şenlik, yerel
bir bayram vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu, sevgili Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), gemiyle çıktığı Karadeniz gezisinde, 19 Eylül 1924’te Ordu ve Giresun’u ziyaret etmiş. Bu kısacık ziyaret Ordu’da -tabii Giresun’da
da- güzel, coşkulu bir kutlama vesiledir. En azından bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi de bu güzel geleneğin
aynı içtenlikle sürdüğünü umarım.
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Ordu, Mustafa Kemal’in Başkanlık ettiği TBMM Hükümeti tarafından 1920’de kurulmuş, genç Cumhuriyetin
çağdaşlaşma hedeflerini içselleştirmiş illerden biridir. Bugün ‘Altınordu’ adını taşıyan il merkezini ilk görenler, doğasından, şehrin denizle iç içe görünümünden ve sosyal yaşamın modern canlılığından hayranlıkla söz ederler.
Böyle durumlarda onlara, -içimden hep- “Ah! Siz onu gençliğinde görecektiniz.” demek geçer.

Ordu, Karadeniz’in, belki bütün Türkiye’nin deniz kıyısında ve denizle bağını -her şeye rağmen- büyük ölçüde
koruyan ender yerleşimlerindendir.
Eski şehir, adı türkülerde geçen 450 metrelik bir tepenin, Boztepe’nin eteklerine kurulmuş; yeşilin içinde -çoğu,
şehrin savaşlar ve sonrasında göçüp giden gayrımüslim
ahalisi tarafından yapılmış- iki katlı, beyaz boyalı, sarnıçlı, bahçeli evlerle dolu, masalımsı bir güzellik gibiydi. Kumsalda doğuya doğru uzanan ilk gelişme planının Batum’dan
örnek alındığı söylenir. Batıdan doğuya uzanan iki ana caddeyi denize dikey inen sokaklar keserdi. Bu sayede denizin
esintisi ve serinliğinin şehrin içlerine ulaşması sağlanmıştı.
1950’lerin sonunda, 60’ların başında deniz doldurulup sahil yolu yapılınca bu doku bozuldu. Yoldan arta kalan dolgu alanına sokakları tıkayan ve şehrin önünde duvar
gibi yükselen çok katlı binalar yapıldı. Üstelik şehir, denizin
ve körfezin görüleceği yeni yamaçlara doğru planlı bir şekilde gelişeceği yerde, Giresun’a ve tüm Doğu Karadeniz’e ulaşım sağlanan işlek anayolun iki yanına, ortasından bölünmüş vaziyette uzayıp gitmeye başladı.
Şimdi Boztepe’ye çıkınca, yine denizi, karşı tepelerin,
kayaların, dağların sisli siluetini hayranlıkla seyredebiliyor-
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sunuz. Bu kayalardan birinde, eskiden beri antik bir yerleşim olduğu söylenen Kurul Kayasında, 2010’dan bu
yana sürdürülen arkeolojik kazıda, daha geçen hafta neredeyse sapasağlam, geç dönem bir Kibele heykelinin,
üstelik konulduğu yerde (in situ) bulunduğunu öğrenmek de insana ayrı bir heyecan veriyor.
Ama bir zamanlar sadece tepenin eteklerindeyken
şimdi doğuya ve -birçok yerde olduğu gibi- verimli tarım arazisine yayılıp giden beton yığınına bakınca, yarım asır önceden kalmış bir stadyumun yeşilinden başka yeşil alan görmekte zorlanıyorsunuz. Yine bir zamanlar lunaparktan spor yarışmalarına, siyasi parti mitinglerine kadar her türlü toplumsal etkinliğin sergilendiği, tarihi
“Millet Düzü”nün bugünkü salaş dükkanlarla dolu görüntüsü, şehirlerin tarihinden ve nostaljisinden bihaber yerel yöneticilerin, nasıl hoyrat düzenlemeler yapabildiğinin çarpıcı bir örneğini oluşturuyor.
Ordu, Türkiye’nin her yerinde gördüğümüz bu şehircilik yanlışlarına, betonlaşmaya karşın yine de güzel
bir şehir. Hele çevreye açılmaya başladığınızda tadına
doyamayacağınız doğa parçalarıyla karşılaşıyorsunuz.
Doğu Karadeniz’in bütün yaylaları güzel; Ordu’da ayrıca

yapılaşmanın henüz bozamadığı Ulugöl, Gaga Gölü gibi
mesire yerleri, Altın Postun peşine düşen denizcilerinin
mitolojik öykülerini anımsayacağınız ve güneşin denizde batışını mistik bir hayranlıkla izleyeceğiniz Yason (İason) Burnu, uzun doğa yürüyüşlerini göze alırsanız serinliğini hissedeceğiniz saklı çağlayanlar var.
Şehrin batıda bir mahallesi kadar yakın olan Perşem-

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
w w w.ordusmmmo. o rg. t r

9

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

be İlçesi (tarihi Vona Limanı) Türkiye’nin Seferhisar’dan
sonra ikinci ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) ünvanlı kasabası.
Deniz üstünde dolgu alanına yapılan Türkiye’nin ilk havaalanı da şehir merkezine 10 dakika mesafede Gülyalı İlçesinin sınırında, Piraziz’de.
Ordu, bugün Karadeniz’de nitelikli konaklama ünitesi en fazla olan şehir. Anemon gibi ulusal, Hilton gibi
uluslararası markalardan Balıktaşı ya da İkizevler gibi
niteliğini kanıtlamış yerel konaklama tesislerine kadar
tümünde rahatlıkla konuk olabilirsiniz.
Ordu mutfağı da ayrıca oldukça ünlü. Simitin, tostun, Karadeniz pidesinin ve balığın en güzelini Ordu’da
bulacağınızı iddiayla söyleyebilirim. Ayrıca PerşembeBolaman arasında -bugün bir mesire yerine dönüşeneski yol üstünde yiyeceğiniz etin tadını başka hiçbir
yerde bulamazsınız. Tabii, bu güzel ziyafetin yanısıra
ne içeceğinizi de biliyorsanız.. Ve günü Medreseönünde ‘Uzun Saçlının Yeri’nde çayınızı yudumlayarak sonlandırıyorsanız.
Bütün bunların ötesinde, Ordu’nun benim için asıl
önemli özelliği -buna üstünlüğü de diyebilirim- şehrin
kültür düzeyi ve sosyal yaşamının canlılığıdır. 1965’ten
bu yana OBKT (Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu)
adıyla kadrolu bir tiyatro topluluğunun bulunduğu ender Anadolu illerinden biridir Ordu. Şehirde tiyatronun
tarihi 1965’ten çok öncelere, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına -hatta mübadele öncesine- dayanır. Yarım asırdan beri bölge ve yurt içinde temsiller veren OBTK, bu
birikimin ürünüdür.
Şu anda -Türkiye’nin her yöresinde gördüğümüz
taşralaşmadan nasibini alsa da- Ordu’da, OBKT’nin
yanı sıra daha birkaç tiyatro topluluğu ve -2010’da açılan yeni Kültür Sanat Merkezinde- Devlet Tiyatrosu,
her hafta Ordulu sanatseverlerle buluşuyor.
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Ekonomide devletin valisi ya da belediye
başkanları da elini taşın altına koymalı
Celal TOPRAK

Ekonomi Gazetecileri
Derneği Başkanı

İş ve siyaset dünyasının renkli isimlerinden Ali
Coşkun anlatmıştı… Siyaset dünyasının efsanesi
Demirel’e bir gün sorarlar ekonomi nasıl diye…
Yanıt Demirel’in kendine özgü üslubu ile geliri…
Bu soruyu bir kelime ile cevap vereceksem
iyi… Eğer iki kelime ile cevap vereceksem iyi
değil…
Tam Demirel’e göre bir yanıt… Sevgili Bahadır
Baş yılın bir değerlendirmesini yapar mısın diye
sorduğunda aklıma bu anekdot geldi.
Tabi Demiral gibi her anlama gelebilecek bir
değerlendirme biraz zor… Evet 2016 yılından
çok şey beklemiştik. Olmadı. İç ve dış etkiler
nedeniyle 2016’da beklediğimiz olmadı. Ama
birilerinin beklediği kadar da kötü gitmedi 2016
yılı… Şöyle bir bakın çevremiz ateş çemberi…
Türkiye sürekli terör saldırılarına maruz kalıyor.
Ama ekonomideki rakamlar hala büyümeyi
gösteriyor… İstenen boyutta mı? Elbette değil.
Çünkü uzmanların yaptığı hesaplamalara göre
Türkiye’nin gerçekten büyümesi için yüzde
7’lerde bir orana ulaşması gerekiyor büyümde…
Oysa gerçekleşmeler bu oranın yarısına ancak
ulaşabiliyor.
Dünyada ekonomi daralırken ve en önemlisi
Türkiye’nin çevresindeki pazarlar yok olurken
ihracatta bir önceki yılın rakamlarını koruduk…
Büyük düşüşler yaşamadık.
Başka örneklere de bakarsanız durum bu
tespitlere yakın… Yani 2016’da ekonomide
istenen ve hedeflenin rakamlarını gerisine düştük
ama yerle bir olmadık.
Olmadık
çünkü
Türkiye’nin
finansman
yönetimini bilen, dünyayı yakından izleyen kendi
çapında krize karşı çözümler üreten bir girişimci
kadrosu var.
Mesela 59 bine yakın ihracatçı şirketimiz var…
Binlerce KOBİ dünyanın dört bir yanında
ürettiğini satmaya çalışıyor. Uluslararası şirketler
her şeye rağmen Türkiye’de yatırıma devam
ediyor. Bitti gitti diye düşündüğümüz turizm
sektörü bile ayakta kalmaya çalışıyor. Dünyaca
ünlü otel zincirlerini Anadolu’nun bütün illerinde
olmaya çalışıyor.
Bu yoğun çabayı bir de kamunun katkısı ve
etkisi ile birleştirebilirsek bu sıkıntıları daha kolay
aşabiliriz. Kamu katkısını öncelikle kentlerin kamu

yöneticilerinin katkıları şeklinde uygulayabiliriz.
Mesela kentlerin yerel yöneticilerine yani vali,
kaymakam veya belediye başkanlarına belli
kriterler getirip not verebiliriz.
Eğer kent turizm ile ilgiyiyse bir önceki yıl ile
karşılaştırmalar yapabiliriz. Kaç turist gelmiş, kaç
otel yapılmış vb…
Yeni kentte organize sanayi bölgesi varsa kaç
işletme kurulmuş, kaç kişi işe almış gibi somut
verilerle gelinen noktanın değerlendirmesini
yapabiliriz.
Ve bu değerlendirme işte o liyakat dediğimiz
olayın altyapısını oluşturabilir. İşte o zaman Ordu
Vilayeti’ndeki turizm başarısı kayıtlara geçer.
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu turizm konusundaki
attığı adımlar başkalarına örnek olur.
Ve turizm sektörü dibe vururken Ordu’da turist
sayısının nasıl artığını o zaman daha doğru
değerlendirme şansımız olur.
Ya da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı her
türlü engele rağmen kenti nasıl süt lideri yaptı
bunu araştırabiliriz.
Ya da hiçbir şey yapmayan belediyelerin ya
da valilerin karnelerindeki zayıfları görürüz.
İçinde bulunduğumuz günler sıkıntılı günler.
Yurttaşlar bu sıkıntılı günlerin aşılması için azami
gayret sarfediyor,,, Girişimciler herşeye rağmen
yatırımlar yapıyor. Bu durumda devletin koca
valisi ya da dev gibi belediye başkanları da bir
şeyler yapmaları gerekmez mi? Bu yüzden
2017 yılı ekonominin tırmanışa geçmesi için
kentlerin yarışması gereken bir yıl olmalı… İşte
bu iki güç yani vali ve başkan elini taşın altına
sokar ekonomi nefes alır… Elini tayın altına
koymayanlar da elenir gider…
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Yeryüzüne baktığımızda görüyoruz ki
noksan ararsak, noksansız kimse yok. Ülke
olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Aslında
hepimiz birbirimize muhtacız. Birbirimizi
sevmeye, saymaya, saygı duymaya muhtacız.
Farklılıklarımızın bizi büyüten, bizi yücelten
zenginliklerimiz olduğuna inanmalıyız.
2017 yılı sevinçlerin, güzelliklerin,
muhasebecilerin, mali müşavirlerin ve büyüyen
Türkiye’nin yılı olsun.
Ordulu Meslek Mensupları adına yeni yılın
herkese sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini
diliyorum...

Bahadır BAŞ
Oda Başkanı
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TÜRMOB- ODA Değerlerimiz
Abdullah Korkmaz / TÜRHAK Başkanı

n Öncelikle Sizi Tanımak İsteriz.
Bize Kendinizden Bahseder Misiniz?
1957 Yılında Antakya’da Doğdum. İlk, Orta ve Lise Öğrenimimi
Antakya’da tamamladım. 1978 Yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Yüksek Öğretmen Okulu İşletmeMuhasebe bölümünden mezun oldum. 1978-1982 Yılları arasında çeşitli
ticaret liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yaptım.
n Muhasebecilik Mesleğine Ne Zaman Başladınız? Mesleği Tercih Etmenizin Sebepleri Nelerdir?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğine 1982 yılında
Antakya’da başladım. 1987-1990 Yılları
arasında Antakya Mali Müşavirler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 1990-

1992 yılları arsında Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, 1992-2016 Yılları arasında Hatay Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurlu
Başkanlığı, 2010-2016 Yılları arsında
TÜRHAK Üyeliği ve bu dönem TÜRHAK Başkalığı görevini yürütmekteyim.
Muhasebe mesleğini tercih etmemin en önemli sebebi, muhasebe
mesleği geleceği olan ve saygın bir
meslek olarak görmemden kaynaklanmaktadır.
n Muhasebe Mesleğinde Yaşanan
Teknolojik Gelişmeler (E-Fatura,
E-Defter, E-Denetim gibi) ve Mesleğin Geleceği Hakkında Neler Söylemek İstersiniz?

Bilişimde Yaşanan gelişmelerin
diğer meslekleri etkilediği gibi Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğini
de etkilediğini görmekteyiz. E Uygulamalar sayesinde bilgi ve belge akışı
daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir. Meslek Mensuplarının
bu değişime ayak uydurabilmesi için
TÜRMOB ve Odalarımız ihtiyaç duyulan eğitimleri başarıyla organize etmektedir. E Defter uygulaması ile aslında kayıt dışılıkla mücadelede etkili olacağı ve denetim oranını yükselteceği için yaygınlaşacağını beklemek
gerekir. Meslek Mensuplarımızın bu
değişime ve dönüşüme hazır olmaları
gerekmektedir. Gerek donanım ve gerekse personel bakımından varsa eksikliklerini tamamlamalı, ucuz iş yapma anlayışından artık uzak durmaları
gerekmektedir.
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n Müteselsil Sorumluluk Konusunda Görüşleriniz Nelerdir?
Müteselsil sorumluluk VUK Mükerrer 227. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre meslek mensupları kaydını yaptıkları belgelerin şekil şartlarına uygunluğundan ve defter kayıtlarının bu belgelere uyumlu olmasından, düzenlenen beyanname ve mali
tabloların defter kayıtlarına uygun olmasından sorumlu tutulmuşlardır. Zaman zaman Gelir İdaresi Başkanlığının bu sorumluluğu genişletme yönünde tasarılar hazırladığını üzüntüyle görmekteyiz. Meslek mensuplarının
bilemeyeceği ve kontrolü dâhilinde
olmayan konularla ilgili müteselsil sorumluluk altına sokulmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim.
n Mali Müşavirlerin Çok Fazla Sorunları Var. Öncelikli Sorun “ Haksız
Rekabet”, Sonra Bedeli Alınmadan
Yapılan “Angarya” İşler Ve Son Olarak da Tahsilat Sorunu Var. Bu Konular İle İlgili Düşüncelerinizi Nelerdir?
Mesleğimizin temel sorunlarından birisini haksız rekabet oluşturmaktadır. Muhasebe mesleğinde haksız rekabet sorununa yasal zeminde
çözüm üretebilmek için önce Haksız
rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği
hazırlandı. Bu yönetmeliğin yürürlüğe
girmesiyle birlikte TÜRMOB bünyesinde Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu (TÜRHAK) kuruldu. Aynı
dönemde odalarımızın bünyesinde
Haksız Rekabetle Mücadele kuruları oluşturuldu. Haksız Rekabetle Mücadele kurulları, meslek mensuplarının haksız rekabet ve reklam ilkelerine ilişkin
Meslek kurallarını ihlal edip etmedikleri konusunda denetim ve soruşturma görevini üstlendi. Haksız
rekabetle mücadele kurullarımızın etkinliği ve verimliliği her geçen gün
daha da artmaktadır.
Ayrıca haksız rekabeti önleme
mücadelesinde 2015 yılında başlayan
e-Birlik projesi önemli bir katkı sağlayacaktır. Haksız rekabeti körükleyen
en önemli nedenlerin başında düşük ücretle hizmet verilmesidir. Meslek mensuplarımızın müşterileriyle
yaptıkları hizmet sözleşmelerinin ve
bu sözleşmelerle belirlenen ücretlerin asgari ücret tarifesine uygunluğu-
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nun odalar tarafında izlenmesi ve denetlenmesi haksız rekabet sorununu
çözmeye büyük bir katkı sağlayacaktır. Meslektaşlarımız Haksız Rekabetle Mücadele yazılımına sahiplendikçe
haksız rekabetin önleneceğini somut
bir şekilde göreceğiz.
ANGARYA
Meslek mensupları olarak ücretini almadan yaptığımız işlerin tamamını ANGARYA olarak tanımlamaktayız. Asli görevimiz dışında olan ve yasal anlamda mükelleflere yükümlük
getiren birçok konuda form doldurup bunları elektronik ortamda devletin çeşitli kurumlarına mükellef adına
aktarmaktayız. Bunun çözümü resmi
kurumların bilgi paylaşımı yapar bu
bilgilere elektronik ortamda ulaşması
sağlanmalıdır.
Bu konuda tüm meslektaşların, odalarımızın ve birliğimizin taşına altına elini koyarak ortak mücadele ile çözülebileceğine inanıyorum.
TAHSİLAT SORUNU
Muhasebe mesleğinde en önemli sorunlarında bir tanesi meslek mensubunun ücretini zamanında tahsil
edememesidir. Ücretin tahsil edilememesi ilgili sorun e Birlik üzerinden
yapılacak sözleşme ile beraber çözülebilir. Şöyle ki, günümüzde kredi kartlarının yaygın olarak kullanılması çözüm yollarından birisidir. Sözleşme
yapıldığında meslek mensubu ücreti
de kredi kartı ile tarafların isteklerine
göre ödenebilir. Böylece hem ücretin
tahsil edilmeme riski ortadan kalkar,
hem de kayıt dışılık ve asgari ücret tarifesinin altında ücret alınması önlenmiş olur. Böylece haksız rekabet de
en az seviyeye indirilir.
n Zamanınızı Muhasebe Dışında
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahseder Misiniz?
Muhasebe mesleğini icra eden biz
meslek mensuplarının, muhasebe dışında bir zamanı olduğunu düşünmüyorum. Mesleki düzenlemelerin
takibinin dışında fırsat buldukça kitap
okuma ve çeşitli sosyal aktivitelerde
bulunmaya çalışıyorum.
n Mesleğe Yeni Başlayan Genç
Meslektaşlarımıza Veya Başlayacak
Olan Stajyerlerimize Neler Söylemek İstersiniz? Nelere Dikkat Etme-

lerini Önerirsiniz.
Genç Meslektaşlarımıza ve Stajyerlerimize tavsiyem öncelikle 3568
sayılı meslek yasamız ile tebliğ ve
yönetmeliklerini iyice okumalarıdır.
Alınmış olan mecburi meslek kararlarına titizlikle uymaları onları disiplin cezalarından koruyacaktır. Haksız
Rekabetten uzak durmaları ve ucuza
iş almamalarıdır. Odalarımızın düzenlediği eğitim çalışmalarına katılmaları mesleki bilgilerini tazeleme ve meslekteki yeni gelişmeler hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlayacaktır.
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleği çok geniş bir alanda hizmet vermektedir. Takibi gereken çok geniş
bir mevzuat vardır. Bu durum uzmanlaşmayı ve kurumsallaşmayı gerekli kılmaktadır. Yabancı dil öğrenmenin
genç meslektaşlarımıza avantaj sağlayacağını da hatırlatmak isterim.
n Mesleki Yaşamınızla ilgili iz bırakan bir anınızı paylaşır mısınız?
Bilindiği gibi TEK DÜZEL HESAP PLANI 1994 yılında yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu konu ile ilgili olarak Odada bir eğitim düzelmiş ve Ankara’dan üç hocamızla anlaşmıştık. Eğitim Günü geldiğinde salon tıklım tıklım dolu ama hocalarımız
henüz ortada yoktu. Aradığımda biz
bugün gelemiyoruz yarın ordayız demeleri üzereni tam anlamıyla bilmediğim Tek Düzen Hesap Planını anlatmak zorunda kalmıştım.
n Ordu Odası ile ilişkilerinizden
bahseder misiniz.?
Ordu SMMM Odasını, TÜRMOB’
UN kuruluşundan itibaren meslek
mücadelesi içinde tanıdım. 1990 lı yıllardan bugüne meslek mücadelesinde hep önde olan ve taviz vermeden
devam eden bir odamız. Bu Mücadelede emeği geçen Başta Ertuğrul Yüksel başkana ve çalışma arkadaşlarına
çok çok teşekkür ediyorum.
n Siz TÜRHAK Başkanısınız. Haksız
rekabet mesleğin sorunumu yoksa
ülkenin sorunu mu?
Haksız rekabet elbette sadece mesleğimizin sorunu değildir. Ülkemizde hemen hemen her işkolunda yaşanmaktadır. Akademik meslek odaları ile yaptığımız toplantılar
ve görüşmelerden de bu sonuç çıkmaktadır. Sanayide ve ticarette de ek-
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sik olmadığını biliyoruz. Haksız Rekabet bir disiplin suçu olmakla birlikte
tüm meslek mensuplarına ve yapanın
kendisine de zarar veren bir durumdur. Mesleği icra ederken meslektaşlarımızın daha özenli davranması, hizmet kalitesini arttırarak fark yaratmaları, buna uygun ücret almak suretiyle
haklı ve saygın rekabet yapmaları arzulanan bir durumdur.
n
Haksız
Rekabet
ile
ilgili TÜRMOB’un çalışmalarına sizce meslek mensupları sahip çıkıyor
mu?
2015 Yılında yürürlüğe giren
Haksız Rekabet Yazılımı üzerinden e
Sözleşme yapılması uygulamasına
meslek mensuplarımızın %90 oranında uyum sağladığını görmekteyiz. Yazılım ortaya çıkan sorunları çözmek
üzere sürekli yenilenmektedir. E Birlik üzerinden sözleşmelerin yapılması elbette yeterli değildir. Sözleşmelere uygun olarak serbest meslek makbuzunun düzenlenip düzenlenmediğinin de odalarımızca kontrolü yapılmalıdır.
n Yeni dönemde TÜRHAK’ın öncelikli çalışmaları neler olacak bahsedebilirimsiniz?
Yeni dönemde öncelikli çalışma-

mız, önceki dönemlerde başlatmış olduğumuz Haksız Rekabet yazılımının
eksik yönlerinin giderilmesi ve Tüm
meslek mensuplarımızın sözleşmeleri e birlik projesi üzerinden yapılmasını sağlamak. Sözleşmelerim elektronik ortamda girişlerinin sağlanması ile
birlikte, sisteme giriş yapmayan veya
meslek karalarına aykırı davranan
meslek mensupları hakkında odalarımız aracılığı ile yasal işlemleri başlatmak. Kısacası artık zaman kaybetmeden girilen sözleşmelerin denetimine
başlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.
n Odalarımız ve TÜRMOB Seçimlerini gerçekleştirdik. Son genel kurul, seçim sonuçlarını değerlendirir
misiniz? TÜRMOB’u dünü bugününü değerlendirdiğimizde yeni Yönetimden beklentileriniz nelerdir?
3568 Sayılı Meslek Yasamızın
5786 sayılı yasayla yapılan değişiklik
ile getirilen nispi temsil sistemi sorunlara yol açmakta, meslek mensuplarının sorunlarını çözebilecek etkin yönetimlerin oluşmasına engel olmakta ve kaldırılması gerekmektedir. Gerek Odalarımızda gerekse TÜRMOB
‘da yapılan Genel kurullarda bu seçim
sisteminin sakıncalarını hep birlikte
yaşadık. Yeni yönetimlerden beklen-

timiz farklı listelerde seçilmiş olmalarına rağmen mesleğe hep birlikte sahip çıkılması, meslektaşların sorunlarının çözümü için ortak hareket edilmesidir. Sorunlarımız ortaktır ve birlikte davranırsak çözümü kolaylaşacaktır.
n Odamız Faaliyetleri Hakkında
Neler Söylemek İstersiniz?
Ordu SMMM Odamızın üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve
sosyal faaliyetlerini takdirle karşılıyorum. Ordu odamız önceki başkanı Sayın Ertuğrul Yüksel ve şimdiki başkanı
Sayın Bahadır Baş ile TÜRMOB camiası içinde haklı bir saygınlık kazanmıştır. Ordu SMMM Odası kamuyu içinde
tanınan, bilinen ve aktif bir oda olduğunu memnuniyetle gözlemlemekteyim. Başarılarınızın devamını diliyorum.
n Son Olarak Odamız Yayın Organı “BÜLTEN” Dergimizi Takip Edebiliyor musunuz?
Ordu odamızın hazırlamış olduğu BÜLTENİ fırsat buldukça takip ediyorum. Bu hususta emeği geçen katkı
yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
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Odamız internet
sitesi, her zaman
siz meslek
mensuplarının
hizmetinde

“İnternet Şubesi”
ölümünden siz meslek
mensupları
Belge Talep, Müşteri Bildirim
Listeleri, İletişim Adresleri,
Broç Bilgisi v.b. işlemleri size
özel bölümden
gerçekleştirilebilmektedir.

Odamızda düzenlenen
etkinlikler ve eğitimler
sitemizden günlük
olarak haberleştirilip
yayınlanmaktadır.

Mevzuat değişiklikleri
ve tebliğler günlük
olarak sitemiz
“Duyurular” bölümünde
yayınlanmakta ve siz
meslek mensuplarının
e-posta adreslerine
iletilmektedir.

İhtiyaç duyacağınız
“Form ve Dilekçeler”e
kolaylıkla
ulaşılabilmektedir.

AMACIMIZ:
Günümüz
teknolojilerine
ayak uyduran,
yenilikçi bir anlayışla
elektronik ortamda
bilgiyi paylaşmak.

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Ordu Merkez İş Bankası
Ordu Ünye İş Bankası
Ordu Fatsa İş Bankası
Deniz Bank Ordu Merkez

IBAN
IBAN
IBAN
IBAN

: TR46 0006 4000 0017 1000 6159 67
: TR41 0006 4000 0017 1210 7679 15
: TR90 006 4000 0017 1220 8104 13
: TR66 0013 4000 0058 7436 2000 01

Yeni Mah. Karadeniz Cad. No:2 Kat:1 ORDU
Tlf.: 0 452 234 68 76 Tlf.: 0 452 234 68 77

www.ordusmmmo.org.tr
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uzaklarda bir ordulu
Ümit UYKUN / İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı

n Sayın Ümit UYKUN sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
1974 Aybastı doğumluyum.
Kamu Yönetimi lisans ve İşletme
yüksek lisans programlarını tamamladım. 2000 yılından bu yana SGK da
çalışmaktayım. En son görev yaptığım Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünden, SGK İstanbul İl Müdür Yardımcılığına atandım.
Evli, Muhammed Batuhan ve Elif Dila
adında iki çocuk babasıyım.
n Ordu’da akrabalarınız var mı?
Ordu ile bağınız devam ediyor mu?
Neler söylemek istersiniz?
Aile büyüklerimizin, akraba ve
dostlarımızın önemli bir kısmı halen
memleketimizde hayatlarını idame
ettirmektedir. Ordu ile bağımız devam etmekte ve hemen hemen her
yıl mutlaka ilimizi ziyaret etmekteyim. Genel de bu ziyaretleri yaz aylarında gerçekleştirmekteyim. Böylece Ordu dışındaki tüm dostlarımızı da –izin dönemi nedeniyle- görebilme imkânımız olmaktadır. Akabinde “memleket havası” moral ve motivasyonuyla bir sonra ki izin dönemine değin yetinmekteyiz. Birde ço-

cuklarımızın da memleketlerini tanıyıp, buralar ile bağlarını koparmamaları açısından da bu ziyaretleri
önemsemekteyim.
n Memleketinizden uzakta olmanın zorlukları var mı? Memleket
hasretini nasıl gideriyorsunuz?
Elbette
insanın
doğupbüyüdüğü çevrenin sıcaklığını ikame etmenin güç olabileceği manevi
bir yönünün yanı sıra, çoğu lokal değerleriniz/değerlilerinizden de uzakta olmak gibi bir fiziki yönü var. Eski
yıllara nazaran ulaşımda ki gelişmelerin yanı sıra, bilişim çağında yaşıyor olmanın avantajlarının iletişime
sağladığı katkılar söz konusu zorlukları kısmen ortadan kaldırıyor. Ordu
Günleri, Ordu orjinli STK ların etkinlikleri ve Ordu tv lerinin de katkıları
yadsınamaz. Bunlarla birlikte 500 bin
civarında hemşehrinizin yaşadığı bir
şehir de mutlaka memleketinize dair
bir kesit her an gözünüze çarpabiliyor.
n Sayın Uykun; Başarınızı Neye
Borçlusunuz? Başarıya Giden Yol
Hakkında Ne Söylemek İstersiniz.

Çalışkanlığın ve erdemin iş hayatının temeli olduğunu düşünerek başarıyı getirdiğine inanırım. Nitelik itibariyle işinizin “sosyal güvenlik” gibi bir anlamının size yüklediği
misyon; beraberinde ülkemize dair
vizyoner bir perspektif, çok çalışmaya olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.
Nitekim Gazi Mustafa Kemal “Hiçbir
şeye ihtiyacımız yok yalnız bir şeye
ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.
Servet ve onun doğal sonucu olan
refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkan insanların hakkıdır.” diyerek yıllar önce bu doğrultuda bir işaret fişeği fırlatmıştır. Söz konusu değerler
eksenindeki bir disiplin, Küresel Güç:
Türkiye’nin yapı taşları olacaktır.
n Ordu Mali Müşavirler Odasının
çalışmaları ile ilgili bilginiz var mı?
Neler söylemek isteriniz?
Görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla çalışmalarınız hakkında bilgim var. Gerek mesleki ve
teknik çalışmalarınızı gerekse sosyokültürel etkinliklerinizi fırsat buldukça takip ediyorum. İlimiz adına ortaya konulan her emeğe saygı duyuyorum. Bu emekler İlimizin zengin-

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
w w w.ordusmmmo. o rg. t r

lik kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır.
n Sahte Sigortalılık konusunda
meslek mensubunun karşılaşabileceği risklerden bahsedebilir misiniz?
Meslek mensupları gerek maliye gerekse sosyal güvenlik yönüyle işverenler adına kamu idareleri ile birebir muhatap olmaktadırlar. Sosyal
güvenlik yönüyle işverenler adına
sigortalılık işlemlerini gerçekleştirdiklerinden, gerçek dışı işlemler ve
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sahte sigortalılık olması durumlarında hem idari hem de cezai anlamda yaptırımlarla karşılaşabileceklerdir. Özelde bu yaptırımların yanı sıra,
genelde de sisteme zarar verebilecek bu işlemler meslek mensuplarının imajını da hedef almaktadır. Bu
nedenlerle meslek mensupları zor
durumda kalabilecektir.
n Kayıtdışı ile mücadelede meslek mensuplarından faydalanılabilir mi?
Kayıt dışılığın önlenmesi ile ilgili
olarak Kurumuz son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucu kayıt dışılık %30’lar civarına düşürülmüştür. Meslek mensupları bu konuda en bilinçli ve en
duyarlı paydaşlarımız arasındadır.
Kamu hizmeti yaptıklarından gerek
fiili işlemleri gerekse işveren ve sigortalılar üzerinde bu bilincin oluşturulması noktasında etkili olarak kayıt dışılığın azaltılmasında katkı sağlamaktadırlar. Kayıt dışılığın %1 azaltılması, 100 binin üzerinde insanımızın sisteme dâhil olarak sosyal güvenlik haklarından yararlanacağı ve
o nispette de ülke ekonomisine katkı
sağlayacağı anlamına gelir. Öte yandan sistemin etkin ve sürdürülebilirliği yönünden de yapacağı katkı da
büyüktür. Güçlü bir sosyal güvenlik
sistemi, güçlü bir ülkenin en önemli parametrelerinden biridir. Sistemin
işlerliği açısından kayıt dışılık ile mücadele hep birlikte yurttaşlık görevimizdir.
n Ordu ile ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Bir Ordulu olarak ilimizin en çok göç veren iller
arasında yer almasını neye bağlıyorsunuz? Bu göç sorunu nasıl çözülebilir?
Göç veren illerimizin, göç sebepleri genellikle sosyo-ekonomik koşullar ve coğrafi durumlardır. İlimizin
“marka kent” yönünde ki inancı ve
bu doğrultuda devam eden yatırımlar zamanla göç sorununu makul ölçüde çözecektir.
n Ordu ili havaalanı, dereyolu
ve pek çok proje ile Karadeniz’in
önemli bir şehri olma yolunda
adımlar atıyor. Siz Ordu’nun gele-

ceğini nasıl görüyorsunuz?
Ülkemizin gelişmesinden ilimizde payını almaktadır. İlimizdeki bu projeleri ve yatırımları kıvançla takip ediyoruz. Güzel Ordumuz bir
ticaret kenti, bir üniversite kenti, bir
kültür kenti, bir turizm kenti, kısacası bir “marka kent” olarak Karadeniz
‘in yükselen değeridir. Bu özellikleri İlimizi cazibe merkezi yapmaktadır. Yaşanacak şehir Ordu anlayışına emeği geçen tüm değerlerimize
şükranlarımı sunuyorum.
n Orduspor ile ilgili görüşlerinizi
öğrenebilir miyiz?
Çok kısa ve net; Orduspor en
kısa zamanda hak ettiği Süper Lig kıvancını bize tekrar yaşatmalı ve bu
doğrultu da tüm Ordulular üzerine
düşeni yapmalı diyorum. İstanbul
deplasmanlarında sokakların morbeyaz formalılarla dolduğu günleri
özlüyoruz.
n Aşağıdaki kelimeler size ne ifade ediyor? Tek kelime ile açıklar
mısınız?
Ekonomi
: Refah
Vergi		: Can damarı
Sosyal Güvenlik : Hami
Sivil Toplum
: Güç
Demokrasi
: İrade
İnternet
: Konfor
Mali Müşavir
: Paydaş
Ordu		: Yaren
Aybastı		: Nefes
n Sayın Ümit UYKUN bize ayırdığınız zaman ve verdiğiniz bilgiler
için çok teşekkür ederiz.
Nazik alakanız için ben çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınız daim olsun. Sizlerin aracılığıyla tüm hemşehrilerimize saygılar sunuyor, esenlikler diliyorum.
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altın yıllar

n Bize Kısaca Kendinizden Bahseder Misiniz? Sizi Tanıyabilir Miyiz?
1966 yılında Fatsa İlçesi Bolaman Beldesi Kayaca köyünde doğdum. İlkokulu aynı köyde okudum. Orta öğrenimimi Fatsa Orta Okulunda tamamladım.
Lise eğitimimi 1985 yılında Fatsa Ticaret Meslek Lisesinde bitirdim.
1988 yılında askerliğimi Muhabere Çavuşu olarak tamamladım. 1989 yılında S.M.M.M olarak stajıma başladım.
Stajımı tamamladıktan sonra 1998 yılında S.M. sınavına katıldım ve sınav sonunda 3568 sayılı SMMM kanunu gereği ön görülen yeterlilik sınavlarını başararak SERBEST MUHASEBECİ unvanını alarak vergi mükellefi oldum. TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği mesleki uyum eğitimi ve
özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı açarak sınav sonucunda Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını almaya hak kazandım. Halen severek idame ettirdiğim bu mesleğime
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak devam etmekteyim.
Bolaman İlköğretim Okulu Öğrencileri koruma Derneği yönetim Kurulu Başkanlığı Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği, Fatsa
Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, Fatsa Anadolu Lisesi Okul Aile
Birliği Başkanlığı Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlı-

röportaj
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SMMM Recai ŞAHİN
Oda Meclis Üyesi

ğı ve Ordu SMMM 20.nci Olağan Genel
Kurul Birlik temsilciliğine seçildim. Aktif
olarak siyaset yapıyorum. Evliyim ve 3
çocuk babasıyım.
n Muhasebe Mesleğini Seçmenizine
Neler Etkili Oldu?
Muhasebe mesleğimi sevmem ve bu
günlere gelmemdeki en büyük katkıyı meslektaşım ağabeyim, yol haritam olan Yeminli Mali Müşavir Zeki
Anlayan’dır.
n Sayın Recai Şahin 26 Yıldır Meslek
Yasası Yayınlandığı Tarihten Beri
Muhasebeci, Mali Müşavirlik Yapmış Biri Olarak Geçmişten Günümüze Mesleği Nasıl Değerlendirirsiniz?
Geçmişten günümüze muhasebe mesleğinin gelişimi değerlendirildiğinde; basit bir şekilde alış veriş, borç alacak ilişkileri ile başlayan kayıtlama ve
muhasebe ihtiyacı; ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle
önem ve değer kazanmış ve ekonomik
yaşamın zorunlu bir parçası haline gelmiştir. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir şekilde yükseldiği günümüzde uzmanlık alanları hızla artmakta, bu
durum bilim dallarını sürekli geliştirdiği
gibi yeni fonksiyonlar üstlenmesine yol
açmakta ve her bilim dalı da bu gelişmelerden nasibini almaktadır. Özellikle
bilimsel gelişmeler birçok alanda Sektörel gelişim ve değişimlere öncülük
ederken muhasebe mesleği de bu gelişmelerden önemli bir şekilde etkilenmektedir. Söz konusu gelişmeler eko-

nomik anlamda birçok yeniliği beraberinde getirdiği için her uzmanlık alanında klasik bakış açılarının sürdürülmesi
mümkün değildir. Muhasebe mesleğinde de benzer durum söz konusudur.
Elde edilen gelişmeler sonucunda her
bilim dalında olduğu gibi muhasebe bilimi ve mesleğinde de klasik bakış açısı
gitmiş yerine gelişmeleri izleyen, analiz
eden, yön veren bir muhasebe alanı ortaya çıkmıştır ki, profesyonel muhasebe kavramıyla ifade edilecek bu kavramın içeriği oldukça önemlidir.
n Mesleğimizin Ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Nasıl Görüyorsunuz? Sizce Öncelikli Sorunlar
Nelerdir?
Mesleğimizin ve meslek mensuplarının
sorunları olarak önde geleni tahsilat sorunu, bu sorunu da bizler meslek mensubu olarak odamıza bildirerek odalarımız ve TÜRMOB Maliye Bakanlığı ile
istişare edip Muhtasar Beyannamede
bizler için bir sütun açarak hizmetimizi devletten tahsil edebiliriz.Diğer sorunumuz ise odaların organları daha iyi
işlemeli,kaçak muhasebe ve belgesini
kullandıranları tespit edip belge iptaline
gidilmesi diye düşünüyorum.
n Size Göre SMMM Mesleği Ülkemizin Ekonomik Düzeni İçin Ne İfade Ediyor?
SMMM Mesleği ülkemizin ekonomik
düzeni için en büyük katkıyı sağlayan
kayıt dışını kayıt içine almayı belge düzenini öğretmek devletin yapacağı işleri yapan bir meslek oldu. Bu mesle-

altın yıllar
w w w.ordusmmmo. o rg. t r
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SMMM Mesleği
ülkemizin ekonomik
düzeni için en büyük
katkıyı sağlayan kayıt
dışını, kayıt içine
almayı belge düzenini
öğretmek devletin
yapacağı işleri yapan
bir meslek oldu.
ğe de 5 kişi kazandırmış olup, arkadaşlarımız odamızın üyeleri olan : Tuncay
Uzunçakmak, Özgür Anlayan, Ayhan
Erat, Ümit Tanrıverdi ve Hale Anlayan’ı
da dahil etmiş bulunmaktayım.
n Son Hazırlanan Ba/Bs Taslağı İle
İlgili Neler Söylemek İstersiniz?
Ba-Bs taslağı ile ilgili olarak yasallaşmasından yanayım; nedeni ise hem mesleğimize hem de ülke ekonomisine
katkı ve kalite gelmesi.Küçük esnaflar
almış oldukları belgeleri muhasebe kayıtlarına girmiyor. Eğer mevcut Ba-Bs
taslağı yasallaşırsa bizler için kolaylık
olur,yeni meslektaşlarımıza da iş doğar
diye düşünüyorum.
n Müteselsil Sorumluluk Konusunda Görüşleriniz Nelerdir?
Müteselsil sorumluluk deyince bunu
zaten 3568 yasada yetki almış SMMM
meslektaşlarımız uygulamasını yapıyor.
n E-Fatura, E-Defter, E-Denetim
Mesleğin Geleceği İle İlgili, Görüşleriniz? Sizce Meslek Nereye
Gidiyor?
E-Fatura, E-Defter, E-Denetim Mesleği
geleceği ile ilgili her şeyden önce kırtasiye ve resmi evraklar kayıp olmayacak, aranan belgeleri hemen bulma im-

kanı olacak . Muhasebe sistemi daha iyi
işleyecek,bu uygulamaya da kısmen
başladık.
n Son 15 Yılda 4, 93 Yılda 34 Af Kanunu Yayınlanmış. Af Kanunları
Hakkında Görüşleriniz Nelerdir?
Mesleğe Af Kanunları Zarar Veriyor Mu?
Af Kanununa ben şahsi olarak katılmıyorum. Sen ne kadar doğru yaparsan yap karşı taraf zaten af çıkacak diye
sorumluluklarını yerine getirmeyenler
oluyor. Bu mesleğimize zarar veriyor,
kaliteyi düşürüyor.
n Zamanınızı Muhasebe Dışında
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahseder Misiniz?
Muhasebe dışında boş zamanlarımı
siyaset-gezi ve av yapmakla geçiriyorum. Siyasette hep şunu söylerim: Boşa
konuşmayacaksın ya yönetmeye ya da
yönetilmeye razı olacaksın. Her meslektaşımın da siyasete girmesini öneriyorum.
n Fatsa İlçemizin Geleceği Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?
Fatsa ilçemiz sürekli gelişen ekonomik
olarak büyüyen modern, çağdaş ve yaşanabilir bir şehirdir.Bu başarımızı da
başta Fatsa belediyemiz, resmi kurum-

larımız, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla başardık. Tek hedefimiz Fatsa ya hizmet
etmektir. Şimdi ise Fatsa’nın çevre yolunu, Organize Sanayisini büyütmek ve
Fakültemize ulaştığımız zaman Fatsa ilçemiz Karadeniz in en güzel yaşanabilir
ilçesi olacaktır diye düşünüyorum.
n Oda Faaliyetleri Hakkında Neler
Söylemek İstersiniz. ?
Oda faaliyetlerimiz konusun da iyi gidiyor, odamızda görev yapan tüm birimlere teşekkür ediyorum. Geçmişte görev yapanlara da başarılar diliyorum.
n Odamız Bülten Dergisini Takip
Edebiliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz? Dergimiz Aracılığıyla
İletmek İstediğiniz Mesajınız Var
Mı?
Odamızın Bülten Dergisini takip ediyorum. Tüm meslektaşlarınıza yer veriyor, inşallah şuandaki başta
Oda Başkanıma ve diğer görev alan diğer arkadaşlarıma ve odamıza bir otel
veya restoran kazandırarak tüm meslektaşlarımızla bir araya gelerek hem
çalışanlarımız hemde aile fertleri tanışarak daha güçlü oluruz.
TEŞEKKÜR EDERİM.
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altın yıllar

n Bize Kısaca Kendinizden Bahseder Misiniz? Sizi Tanıyabilir Miyiz?
1948 yılında Ünye’de doğdum. İlk, orta
ve lise öğretimini Ünye’de tamamladım. 1967-1968 öğrenim yılında Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde
üniversite öğrenimine başladım. 19701971 öğrenim yılında akademiden mezun oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin Neler Etkili Oldu?
Bu mesleği seçmemde en büyük etkisi olan kişi 1945-1960 yıllarında Yeminli Bakanlık hesap uzmanlığı görevi yapan büyük dayım Mehmet Necati
Akın’dır.1971-1973 yıllarında o dönemlerde Ünye’de faaliyet gösteren Soysal
ve Ürer Lastik Ayakkabı fabrikalarında
ön muhasebeci olarak çalışmaya başladım. 1973 yılında İstanbul da muhasebe bürolarında çalıştım. 1976-1978 yılları arasında SİVAS-Divriği’de Dayıma
ait maden firmasında muhasebe müdürü olarak çalıştım. Bu çalışmalarımdan sonra 1980 yılında Ünye’de muhasebe büromu açtım ve halen bu mesleğe devam etmekteyim.

n Sayın Akın Öztürk 26 Yıldır Meslek Yasası Yayınlandığı Tarihten
Beri Muhasebeci, Mali Müşavirlik Yapmış Biri Olarak Geçmişten Günümüze Mesleği Nasıl
Değerlendirirsiniz?
Mesleğimiz geçmiş yıllarda çok emek
gerektiren meşakkatli bir meslekti.
Geçmiş de kayıtlar el ile yapıldığı için
yıl sonlarında evin yüzünü unuttuğumuz olmuştur. Şimdiler de teknolojik
gelişmeler ile kayıt yapma daha kolaylaştı ama mesleğimize getirdiği sorumluluk ve yüklerde bir o kadar fazlalaştı.
Bunun neticesinde de muhasebe dalında bir çok konular türedi. Bugün ki
zamanda meslekte o kadar hızlı değişiklikler oluyor ki buna da yetişmek için
sürekli mevzuatı çok yakından takip etmek gerekiyor.

n Mesleğimizin Ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Nasıl
Görüyorsunuz? Sizce Öncelikli
Sorunlar Nelerdir?
Günlük çalışma sürelerinin uzun olması, bu mesleği tercih edenlerin sağlık yapılarını da olumsuz olarak etkile-

röportaj
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SMMM Akın ÖZTÜRK
Oda Meclis Üyesi

mektedir. Meslek mensuplarımız yılda
12 ay veya bazen tüm hafta boyunca
çalışmak zorunda olduklarından sağlık
açısından önemli bir sorun olmaktadır.
Buna benzer koşullarda çalışan pek çok
meslek grubunun yıllık tatil olanakları olmasına karşın muhasebe mesleğini tercih eden bizlerin, özellikle yaz aylarında dahi tatil yapabilme fırsatları sınırlı olmaktadır.

n Size Göre Muhasebe Mesleği Ülkemizin Ekonomik Düzeni
İçin Ne İfade Ediyor?
Ülkemiz ekonomik düzeni içinden
mesleğimizin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Devletin en büyük gelir kaynağının vergi olduğu için
bunda da mesleğimizin çok büyük katkısı vardır. Vergi geliri ile ülkemizde bir
çok alanlarda hizmetler yapılmaktadır.’’
Devlet bir kumbara olsun, attığın vergiyle dolsun.’’

n Son Hazırlanan Ba/Bs Taslağı
İle İlgili Neler Söylemek İstersiniz?,
Meslek mensuplarımızın günlük muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini aksattı-

altın yıllar
w w w.ordusmmmo. o rg. t r

ğını düşünmekteyim. Birde buna işletme defterlerinin de dahil edilmesi ve
fatura sayılarının istenmesi iş yükümüzü daha da fazla artıracaktır. Formların
mutabıkın sağlanması gerektiği için bir
çok zaman kaybına yol açtığını düşünüyorum. Sonuçlarında da uyuşmayan
veya hatalı olan formlar için Usul cezası kesilmesi de cabasıdır.

n Müteselsil Sorumluluk Konusunda Görüşleriniz Nelerdir?
Biz Mali Müşavirler bize gelen evraklar üzerinden kayıt işlemlerini yapmaktayız. Sorumluluğumuzun da bu sınırlar dışına taşmadan dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yorumlarla V.U.K. mükerrer 227 maddesinin kapsamının genişletilmesi biz meslektaşları zor durumda bırakmaktadır.

n E-Fatura, E-Defter, E-Denetim
Mesleğin Geleceği İle İlgili, Görüşleriniz? Sizce Meslek Nereye
Gidiyor?
E-Defter ve E-Fatura işlemlerinin yaygınlaşması işe mesleğimiz de yön değiştirmeye başladı. Gelecekte bürolarda defter tutma işlemleri çok azalacak
hatta hiç olmayacak bu yüzden mesleğimizin Raporlama, İç denetim, Bağımsız denetim , Mali Tablolar analizi gibi
konularında kendimiz geliştirmemiz
gerektiğini düşünüyorum.

n Son 15 Yılda 4, 93 Yılda 34 Af Kanunu Yayınlanmış. Af Kanunla-
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2016 yılında seçilen
Başkanımız Bahadır
BAŞ ve yönetim
kurulu arkadaşlarının
çalışmalarını çok
beğeniyor ve ilgiyle
takip ediyorum.
rı Hakkında Görüşleriniz Nelerdir.? Mesleğe Af Kanunları Zarar
Veriyor Mu?
Çıkan af kanunları Mükellefler üzerinde
bir alışkanlık oluşturmuştur. Nasıl olsa
af çıkacak diye ödemelerde ciddi davranmaktan uzak durmuşlardır. Çıkan
bu af kanunları mesleğimizin saygınlığına zarar vermektedir. Matrah artırımları yüzünden işini doğru yapılıp yapılmamasının bir önemi kalmamaktadır.

n Zamanınızı Muhasebe Dışında
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahseder Misiniz?
Meslek dışında vaktimi tv izleyerek , siyaset programlarını seyrederek ve gazeteleri takip ederek geçiriyorum. Yaz
ayların yüzerek ve balığa çıkarak geçir-

mekteyim. Mesleğimden kalan bazı zamanlarda ise seyahat etmeye çalışıyorum.

n Ünye İlçemizin Geleceği Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?
Ordu ilimiz Büyük Şehir olduktan sonra ilçemize birçok hizmetler aktarılmaya başlanmaktadır. Şuan ki yapılan hizmetlerin ilçemize çok güzel menfaatler katacağını düşünmekteyim. Bazı çalışmaların sonuna gelindiğinde çok şirin ve güzel bir şehir olacağını düşünüyorum.

n Oda Faaliyetleri Hakkında Neler
Söylemek İstersiniz. ?
Kurucu Oda Başkanımız Orhan Ümit
Felek İle başlayan Kurumsal yapımız
Ertuğrul YÜKSEL döneminde büyük bir
ivme kazanmış ve TÜRMOB’da önemli bir yer edinmiştir. 2016 yılında seçilen
Başkanımız Bahadır BAŞ ve yönetim
kurulu arkadaşlarının çalışmalarını çok
beğeniyor ve ilgiyle takip ediyorum.

n Odamız Bülten Dergisini Takip
Edebiliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz? Dergimiz Aracılığıyla İletmek İstediğiniz Mesajınız Var Mı?
Bülten Derginizi takip ediyorum. Her
türlü yeni bilgilere buradan sahip oluyorum. Derginin hazırlanmasında ve
bizlere kadar ulaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

22

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

altın yıllar

SMMM Durmuş BAŞTUĞ

röportaj
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Ercan KIR

Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi

n Bize kısaca kendinizden bahseder
misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?
1965 yılında Ordu’da doğdum. Orta
okul eğitimimi tamamladıktan sonra,
babamın yönlendirmesiyle Ordu Endüstri meslek lisesi sınavlarında başarı
sağlayarak ağaç işleri bölümünü 1982
yılında tamladım. Baktım ki mobilyacılık çok yorucu bana göre değil, üniversitede iktisat eğitimi aldım. 1986 yılında
eğitimimi tamamladım. İki yıl muhasebe bürosunda staj yaptım. 03.01.1989
tarihinde kendi büromu açarak mesleğe girdim. 3568 sayılı yasanın yayımlanmasıyla Serbest muhasebeci belgesi almaya hak kazandım. Ardından
1991 yılında sınav ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı aldım. 1994
yılında evlendim. Zeynep Sena ve Ahmet Umut adlarında iki çocuk sahibiyim. Mesleğimi ve Ordu’yu çok sevdiğimden halen de mesleğimi bu şehirde icra etmekten mutluyum. Mesleğimin icrası sürecinde, bizim ortak paydamız odamızın kuruluşunun ilk yıllarından itibaren gelişmesi, büyümesi ve
saygınlığa kavuşması için, hep hizmet
etmeye çalıştım. Bu günde katkı sağlamaya çalışıyorum, bundan sonra da
elimden geldiğince mesleğimizin gelişmesi için gerekli mücadeleyi vereceğim.
n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin
Neler Etkili Oldu?
1986 yılında üniversiteyi bitirmiştim,
gelecek kaygısı başlamıştı. O yıllarda
da katma değer vergisine Ülkemiz yeni

Odamız; ülkemizde
mesleğe fayda
sağlayan, dinamik
odaların başında
gelmektedir. Basını
ve diğer iletişim
araçlarını iyi
kullanmaktadır.

altın yıllar
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geçmiş, yıllık olarak beyanname verildiği dönemlerden artık her ay beyanname verilir dönemler başlamış, bundan
dolayı da muhasebe mesleğine talep
oluşmaya başlamıştı. O yüzden meslek edinme isteğim ve bana en uygun
mesleğinde muhasebe olacağı idi. Çünkü mevzuatı ve hesap işlerini severdim.
Bu mesleğin en cazip yanı mesleği sevdikçe daha çok öğrenme isteğiniz artıyor, öğrendikçe daha çok seviyorsunuz.
n Sayın Ercan Kır 26 Yıldır Meslek
Yasası Yayınlandığı Tarihten beri
Muhasebeci, Mali Müşavirlik Yapmış Biri Olarak Geçmişten Günümüze Mesleği Nasıl Değerlendirirsiniz?
Mesleğe başladığım ilk yılda Mesleğimizin yasal bir çerçevesi yoktu. Ünvanı, yetkisi olmayan meslek, 3568 sayılı yasa ile ünvana ve yetkiye kavuşmuş,
geçen yıllardan günümüze kadar; bilgisayarlı muhasebe, tek düzen hesap planı uygulaması, enflasyon muhasebesi
gibi yapılan köklü değişikliklere hemen
uyum sağlamış ve bu zorlu süreçten
başarıyla çıkarak, bugünkü dinamik yapısına ulaşmıştır. Elde defter tutma döneminden, mali analizler yapan, denetim yapan bir meslek haline gelen mesleğimizdeki gelişmeler, ülke ekonomisinin gelişimine de yön veren meslek haline gelmiştir. Kısa sayılabilecek bu sürede gelinen nokta çok önemli olduğuna inanmaktayım. Gelecekte mesleğimiz daha önemli yerlere gelecektir.
n Mesleğimizin ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Nasıl Görüyorsunuz? Sizce Öncelikli Sorunlar
Nelerdir?
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları elbette var. Bunları inkar edemeyiz. En önemli sorunumuzun başında
Mükerrer 227. Madde gelmektedir. Yetkimiz kısıtlı, sorumluluğumuz sonsuz.
Böyle bir haksızlık olmamalı. Vergi kanunlarında yaşanan sürekli değişmeler.
Maalesef ülkemizde vergi kanunları çok
sıklıkla değişmektedir. Meslek mensuplarının değişen kanunlara adapte olması zor olmaktadır. Bence bu kanun değişikliklerinde meslek örgütümüzün bilgisine başvurulmalı, çözüm sürecinde
Maliye Bakanlığı ile birlikte hareket edilmelidir. Tabi sorunlarımız çok, tahsilat sorunumuz, nitelikli personel, haksız
rekabet gibi bir çok sorunumuz bulunmaktadır. Bu sorunlarla mücadele ediyoruz. Çok önemli gördüğüm bir konu
da mali tatil sorunu. Biz meslek mensupları işleri yetiştirebilmek için çok yoğun çalışmaktayız. Bu nedenle tatil ya-
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pamamaktayız. Mali tatil yasası çıktığında çok umutlandık ve kapsamın genişleyeceğini umut ederken, en son değişiklikle kapsam daraltılmıştır. Bizler gönül rahatlığı ile tatil yapabilmemiz için
Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimler, bir sonraki
ayda verilmesi halinde anlam kazanacaktır. Bir de meslektaşlarımızın emeklilik dönemlerinde hayat standartlarının altında gelirle hayatlarını idame ettirmek zorunda kalmaları. Bu durumun
çözümü adına mutlaka özel bir fon kurulmalı, desteğe en çok ihtiyacı olan
emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmelerinin sağlanması gerekmektedir.

maktayım.

n Size Göre SMMM Mesleği Ülkemizin Ekonomik Düzeni İçin Ne İfade Ediyor?

n E-Fatura, E-Defter, E-Denetim
Mesleğin Geleceği İle İlgili, Görüşleriniz? Sizce Meslek Nereye Gidiyor?

Ülkemizde ki ekonomik düzende mesleğimizin yeri çok önem arz etmektedir.
Çünkü hazırladığı mali tablolar ve beyannameleri ile vergiyi toplayan ile vergiyi ödeyen arasında tek köprüdür. Dolayısıyla verginin tam olarak tahsili, sermaye piyasalarına ve yabancı yatırımcılara doğru, tarafsız ve güvenilir mali
tabloları sunan biz meslek mensuplarıyız. Ülke ekonomisinin düzeni içerisinde mesleğimizin önemi ve yeri çok
önem arz etmektedir. Muhasebe hayatın her alanında gerekli. Ülke ekonomisine yön veren, en küçük işletmeden,
dev şirketlere kadar her birine yön veren, işlemlerini yapan, tablolarını çıkaran bir meslek mensubumuz var. Verilen her beyannamede, tahsil edilen her
vergide bizim emeğimiz var. Bu da Ülke
ekonomisinde nasıl bir yere sahip olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır.
n Son Hazırlanan Ba/Bs Taslağı İle
İlgili Neler Söylemek İstersiniz?
Bu Ba/Bs formları biz meslek mensuplarının çilesi. Zaten bilanço usulüne göre
tutulan defterler için verilen bu formlar
mesleki yükü var iken, bu yük artırılmasına çok anlam verememekteyim. Maliye Bakanlığı kendi takip etmesi gereken belge takibini bizlere yaptırmak niyetindedir. Bence, düzenlenen faturaları sonradan takip edileceğine, yeni nesil
yazar kasalar vasıtasıyla fatura düzenlenmesini, verilerinde Bakanlık sistemine aktarılmasının sağlanması halinde
hem süresinde haberdar olunması hem
de biz meslek mensuplarını bu yükten
kurtulması sağlanacaktır. Böyle bir sistemin günümüz teknoloji alt yapısıyla
çok rahat yapılabileceğini düşünmekteyim. O yüzden bu taslağın yaslaşmasından vazgeçilerek, daha akılcı ve kalıcı
bir çözüm bulunması gerektiğine inan-

n Müteselsil Sorumluluk Konusunda
Görüşleriniz Nelerdir?
Mesleğimizin en önemli sorunu bu
müteselsil sorumluluk konusu. Siz hiçbir evresinde bulunmadığınız bir olaydan dolayı mükellef ile birlikte müteselsil sorumlu tutulmanız anlaşılır gibi
değil. Ama nedense bu konuda bugüne kadar hiçbir şeyinde yapılmamış olması düşündürücü. Bu konudan dolayı
bir çok meslektaşın suçu olmadığı halde mağdur olduğuna şahit oldum. Bu
sorunun mutlak suretle çözülmesi artık
bir zorunluluktur.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, düzenlenen faturaların, muhasebe kayıtlarının dijital ortamda yapılması gereğini doğurmuştur. Bu suretle idare denetim yapmak için bir sürü formalite ile
uğraşmadan, işlekte kayıtlarına istedikleri an ulaşma imkanı doğmuştur. Çok
kısa sürede bu uygulamanın yaygınlaştığını hep birlikte göreceğiz. Biz meslek mensupları bu sisteme hazır olmalıyız. Artık mesleğimiz dijital ortamda kayıt yapan, rapor hazırlayan olmak zorundayız. Mesleğimiz bu sisteme geçiyor. Yakın dönemde bu sisteme uygun
hale geleceğiz.
n Son 15 Yılda 4, 93 Yılda 34 Af Kanunu Yayınlanmış. Af Kanunları
Hakkında Görüşleriniz Nelerdir.?
Mesleğe Af Kanunları Zarar Veriyor mu?
Her 3,5 yılda bir af yasalarının çıkarılması, vergi mükelleflerini ve tahsilat yapan
Maliye Bakanlığını sevindirdiğine şüphe yok. Bu af yasalarının zararını vergisini düzenli ve tam ödeyen dürüst mükelleflere ve işlerini düzgün yapan biz
meslek mensuplarına zarar vermektedir. O kadar emek verip, zaman ayırarak
yaptığınız kayıtlar bir af yasasıyla yok
sayılıyor, belli bir tutar ödeyerek işlemden kaldırılıyor. Bu suretle vergi mükelleflerini beklenti içine sokarak “ nasılsa
yakında af çıkar “ düşüncesi ile mesleki değerimize zarar verilmektedir. Üzülerek söylemek gerekirse “ bu son af “ “
bu sondan bir sonraki af “ gibi düzenlemelerin devam etmesi halinde, kamuoyunun mesleğimize bakışını bizler aleyhine değiştirmektedir.
n Zamanınızı Muhasebe Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobileriniz-
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den Bahseder misiniz?
Bu kadar yoğun çalışmanın ve sorunun
altından kalkmak için çok sevdiğim şeyleri yapmaya çalışarak, mücadele gücü
bulmaktayım. Denizi çok seviyorum.
Mesleğimden arta kalan zamanlarımda
( zaman kalmasa da kaçarak ) özellikle yaz aylarında muhakkak surette deniz ile iç içe yaşıyorum. Haziran ile Ekim
ayları arasında Kumbaşında kamp alanında yaz aylarını geçiriyorum. Tekne
ile balık tutuyorum. Denizde o sakin ortamda kalmak çok rahatlatıcı, huzur verici. Denizi ile doğası ile eşsiz bir şehrimiz var. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Küçük bir tarla ve üzerinde ahşap bir eve sahip olmak, orada sebze,
meyve yetiştirmek, müthiş bir şey. İyi
bir futbol izleyicisiyim. Ülkemiz çok güzel bir coğrafyada yer aldığından, gezmeyi çok seviyorum. Zaman buldukça
doğa yürüyüşleri yapmaya çalışıyorum.
n		 Orduspor Hakkında Neler Düşünüyorsunuz? Bu Zor Günler Aşılabilecek mi?
En büyük sevdam. Ben kendimi bildiğimden bu yana bu sevdayla yaşadım.
Çocukluğumda maçlara gidebilmek
için kapı önlerinde bekler, duvarlardan
tırmanırdık. O Mor-Beyaz renkler uğruna çok fedakarlıklara katlandım. Hiçbir maçını kaçırmamaya çalıştım. Çok
deplasmanlara belediye otobüsleriyle
giderdim. Orduspor bu şehrin önemli
bir markasıdır. Ordu’da futbol gündeme
geldiğinde, hep o akla gelir, gelmelidir.
50 yıllık mazisi olan, kuruluşta ilimizde

ki tüm spor camiasının katılımıyla kurulan bir kulüptür. Bende zor günlerinde
fayda sağlamak amacıyla 2015 yılında
5 ay süre ile yöneticilik yaptım. Bu dönemde kulübe maddi ve manevi destek
sağlamak için elimden geleni yapmaya
çalıştım. Malum, yoğun çalışan bir mesleği icra ettiğimizden, daha fazla fayda
sağlayamayacağımı düşünerek ayrıldım. Burada bu takımı kuran, yöneticilik yapan, destek olan, emek verenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan. Bu takımı yaşatmalıyız. Tüm şehir bu işe destek vermeli, bakın önemli
bir yıl 2017. Kuruluşumuzun 50. Yılı. Gelin bu yılda tüm ordulular bir araya gelip
maddi ve manevi destek olup bu takımı
özlenen hak ettiği yerlere getirelim. Bu
zor günleri atlatmak çokta zor değil. Bu
birliktelik sağlanmalı, sağlamak zorundayız. Yarım asırlık bir mazinin yok olması kabul edilemez. İnşallah bu başarılacaktır. Orduspor bu şehrin spor alanında lokomotifi, vitrinidir.
n Oda Faaliyetleri Hakkında neler
söylemek istersiniz. ?
Odamız; ülkemizde mesleğe fayda sağlayan, dinamik odaların başında gelmektedir. Basını ve diğer iletişim araçlarını iyi kullanmaktadır. Ancak, bizim her
ortamda söylediğim bir şey var. O da
çok sık bir araya gelemememiz. Meslektaşlar arasında birlikteliği tam manasıyla kuramamamız. Sebebini bilemiyorum ama bu konuda daha çok şeyler yapmalıyız. Kendi içimizde eksik ve
yanlışları tartışıp, doğruyu bulmaya ça-
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lışmalı, kamuoyuna karşı birlikte olduğumuzu göstermeliyiz.
n Odamız Bülten Dergisin yayın hayatına başlayalı 17 Yıl Oldu. Dergimizin İlk Editörü Sizsiniz. Sizler
İmkânsızlıklar İçerisinde Dergimizi Büyük Emeklerle Çıkarttınız.
Başta Size ve Dergimizde Emeği
Olan Herkese Çok Teşekkür Ederiz. Aramızdan Ayrılanları Rahmetle Anarız. Siz Dergimizle İle İlgili Neler Söylemek İstersiniz? Teşekkürler.
Teşekkür ederek başlamak istiyorum
sözlerime. Bülten dergisinin nasıl yayına başladığını, gelişimini çoğu meslektaşlarımız bilmez. Hatırladığınız için
teşekkür ederim. Bülten dergisini yapmamızdaki amacımız, oda mensuplarını aydınlatıcı bilgileri paylaşmak, iletişim araçlarının bu güne göre çok kısıtlı olduğu o günlerde, meslek mensupları arasında ki bağı kurmak amacıyla bu işe başladık. Odamızın bütçe imkanları kısıtlıydı. O dönemde oda başkanımız olan Onursal başkanımız Sayın Ertuğrul YÜKSEL’in önümüzü açarak, desteğiyle karar verdik. Teknoloji bugünkü kadar gelişmemişti. İlk sayımızın renkli sayfalarını kendi büromdaki yazıcıda, kalan siyah beyaz sayfaları da fotokopi makinesinde çoğaltarak yayınladık. Bu birkaç sayı böyle devam etti. Akabinde baktık bu şekilde zor
oluyor, bu defa İstanbul’da o zamanlar
İstanbul odasının basım işlerini yapan
matbaada, İstanbul odasının katkılarıyla
basımları yaptırarak yayın hayatına devam ettik. Burada hemşerimiz İstanbul
Oda başkanımız Sayın Yücel AKDEMİR’
e desteklerinden dolayı teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Bülten dergisinin
meslektaşların birbirlerini daha iyi tanımaları, sosyal iletişimiz kurulması, mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin
paylaşılması nedeniyle çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu gün teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde, daha kapsamlı
ve kolay yapılabilmektedir. Bugüne kadar emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ahrete intikal edenlere, Allahtan Rahmet diliyorum.
Beni onurlandırıp hatırladığınız
için, başta Oda başkanı Sayın Bahadır
BAŞ’a, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyor, bülten dergisinin bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyor, tüm
meslektaşlarıma, paydaşlarıma en derin
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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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.

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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içimizden biri
SMMM Dursun Serdar YILDIRAN

Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu Bşk. Yrd.

n Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?

dığınız ve yaşamınızda etkisi olan
kimseleri mahcup etmemeniz, başarılarınızla onları gururlandırmanız
gereklidir diye düşünüyorum.

1974 yılında Fatsa’da doğdum.
İlkokulu, Fatsa Sakarya ilkokulunda
ortaokulu, Fatsa Merkez ortaokulunda liseyi,Fatsa lisesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Muğla
üniversitesi iktisadi ve idari bilimler
fakültesi iktisat bölümünü kazandım.1999 yılında aynı okuldan mezun oldum.
2000 yılında askerlik vazifemi
tamamlayıp, 2001 yılında mali müşavirlik staja giriş sınavında başarılı olarak Babam Mali Müşavir Şener YILDIRAN’ın yanında staja başladım. Staj süremi tamamladıktan
sonra Mali Müşavirlik sınavlarına girip 2004 yılında Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik belgemi almaya hak
kazandım. Halen Babam Mali Müşavir Şener YILDIRAN ile ortak olarak
Mesleki faaliyetime devam etmekteyim. Evliyim Şener Yavuz,
Turan Yiğit, Ayşe İpek adında üç evladım var.
n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin Sebepleri Nelerdir?
Muhasebe mesleğini seçmemin nedeni Babam Mali Müşavir Şener Yıldıran’dır. Yani baba mesleği olduğu içindir. Babamın mesleki hayatı benim yaşımdan büyüktür, Dolayısıyla muhasebe bizim ailemizin
bir parçası haline gelmiştir. Babamın
mesleki saygınlığı ve tecrübeleri de
muhasebe mesleğini seçmemde etkili olmuştur.
n Örnek Aldığınız, Yaşamınızda
Etkisi Olan Kimseler Var mı?
Babamı kendime örnek almaktan gurur duyuyorum bu mesleği
seçmemde etkili olmuştur. Mesleki
olarak saygınlığı mesleki bilgi ve birikimi insan ilişkileri mesleki prensip-

n Mesleğimizin Ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Nasıl Görüyorsunuz? Sizce Öncelikli Sorunlar Nelerdir?

leri ve duruşu yine benim babamı
kendime örnek almamda etkili olmuştur.
Kuzenim Musavat Dervişoğlu ağbeyiminde yaşamımda çok etkisi olmuştur,her anlamda ağbeyimi
kendime örnek almaya çalışmışımdır.
En önemlisi kendinize örnek al-

Odamızın Yapmış
Olduğu Mesleki
Seminerler,
Sosyal Dayanışma
İçerisinde Eğitici,
Öğretici, Birleştirici
Faaliyetleri ve
Mesleki Sorunlarla
Mücadelesini Çok
Yerinde Buluyorum.

Mesleğimizin çok sorunları var
Bütün kurumların arka bahçesi haline geldik maalesef , bütün kurumlar biz meslek sahiplerini mükelleflerimizle karşı karşıya getiriyorlar bunları izahatta zorluk çekiyoruz. Kısaca
bizim sorumluluğumuzda olmayan
işlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz
buda biz meslek mensuplarına fazladan iş yükü ve zaman kaybı getiriyor ekonomik olarak ta bir karşılığı
olmuyor.
Tahsilat sorunu, Haksız rekabet
,asgari ücret tarifesi olduğu halde
uyumsuzluklar,mesleki tezgahtarlıklar (müşteri kazanmak için),Kapı kapı
dolaşıp mükellefin vergisini toplama
saatlerce banka kuyruklarında bekleme sen yapmazsan mükellef bu şu
yapıyor sen nasıl yapmazsın diyor.
maalesef kendi aramızda birlik ve
beraberliği sağlayamıyoruz bir karar aldığımızda arkasında beraberce
maalesef duramıyoruz.
Birde devamlı değişen mevzuatlarımız bizi çok zorluyor. Bu arada
bir fıkra tam yerinde olur diye düşünüyorum,
Muhasebeciye sormuşlar Bir
daha dünyaya gelirsen hangi işi yapmak istersin? İmamlık demiş. Nedenini sormuşlar ;Mevzuat hep aynı,hiç
değişmiyor demiş.
n Size Göre Muhasebe Mesleği Ülkemizin Ekonomik Düzeni İçin Ne
İfade Ediyor?
Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyo-

içimizden biri
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rum yoksa televizyondan takip ediyorum Köyümü Çok seviyorum boş
zamanlarımda doğayla baş başa
kalmak bana enerji veriyor.Ailemle dostlarımla arkadaşlarımla zaman
geçirmeyi çok seviyorum.
n Oda Faaliyetleri Hakkında neler
söylemek istersiniz.?

rum. Ülke ekonomisinde vergi gelirleri çok büyük bir paya sahip bizler bu gelirleri sağlayıcı baş aktörleriz diye düşünüyorum örnek olarak
6736 sayılı kanun ile ilgili yapmış olduğumuz ekonomik katkılar ortada.
Devlet gelirlerine 77 milyar katkı yapılmasına aracılık yapmışız.
n Son Hazırlanan Ba/Bs Taslağı İle
İlgili Neler Söylemek İstersiniz?
Ben açıkcası çok doğru bulmuyorum iş yükümüzü çok arttırıcak
zaman kaybı yaşayacağız şuan bile
firmalarla mutabakat yaparken zorlanıyoruz bu taslak eğer kanunlaşırsa biz meslek mensupları zor durumlara düşeceğiz yine ekonomik
olarak ta karşılığını alamıyacağız.
n Müteselsil Sorumluluk Konusunda Görüşleriniz Nelerdir?
Biz meslek sahipleri kanunlara
ve mevzuatlara uygun işimizi yapmak zorundayız sonuçta biz mükelleften ne alırsak ona göre çalışıyoruz ne görürsek onu işleyip yazıyoruz ona göre de vergi hesaplaması
yapıyoruz. Mükellefin naylon faturadan yediği ceza varsa yaptığı uygunsuz işlere bizler ortak olmamalıyız diye düşünüyorum.
n E-Fatura, E-Defter, E-Denetim
Mesleğin Geleceği İle İlgili, Görüşleriniz? Sizce Meslek Nereye
Gidiyor?
Ben babamdan biliyorum senelerce dolma kalemlerle yevmiye
defterleri yazdılar Facıt hesap makinesiyle döküm aldılar kocaman daktilolarla dilekçeler yazdılar,teknoloji
gelişti bilgisayarlar muhasebe prog-

ramları çıktı iş yükü nispeten azaldı
şimdi ise e-fatura,e-defter,e- denetim ile mesleğimizde yeni bir sayfa
açılacak.iyi bilgisayar eğitimi almak
programlara hakim olmak gerekiyor beklide işyerlerimizde bilgisayar
eğitmenleri istihdam etmemiz gerekecek.fatura, dosya, kağıt ortamı bitecek e-muhasebe uygulaması başlayacak ,mesleğimizde kısa zamanda e-dönüşüm yaşanacak biz meslek mensupları da bu duruma hazırlıklı olmalıyız
n Zamanınızı Muhasebe Dışında
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahseder misiniz?
Futbol en büyük hobim. Beşiktaş Kongre üyesiyim iyi bir Beşiktaş taraftarıyım.Futbol ve Beşiktaş ile
yakından ilgileniyorum zaman buldukca maçlarına gitmeye çalışıyo-

Odamızın yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyorum
mesleki seminerler sosyal dayanışma öğretici,eğitici,birleştirici faaliyetleri ve mesleki sorunlarla mücadele çabasını çok yerinde buluyorum Ordu serbest muhasebeci mali
müşavirler odası onursal başkanı sayın Ertuğrul Yüksel beye , Oda Başkanımız sayın Bahadır Baş bey ve yönetim kuruluna başarılarından dolayı tebrik ederim.
n Odamız Bülten Dergisini Takip
Edebiliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz? Dergimiz Aracılığıyla
İletmek İstediğiniz Mesajınız Var
Mı?
Odamız bülten dergisini takip
ediyorum çok başarılı buluyorum.
Mesleki dayanışma içinde mesleğimize ve sosyalitemize değer kattığını birbirinden değerli meslektaşlarımızın tecrübelerini ve bilgilerini bizlerle paylaşmasında aracılık ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.
Başrılar diler saygılar sunarım.
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içimizden biri
SMMM Serap KÖSECİOĞLU
Oda Meclis Üyesi

n Bize kısaca kendinizden bahseder
misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?

Öncelikli konu bence; biz meslek
mensuplarının kendimizi mükellefin marabası olarak görmemiz ve her
isteklerini yerine getirmeye çalışmamız. Çok ağır bir söylem bu farkındayım ama maalesef böyle. Mükellefinin çocuğunun okul taksidini, elektrik. su faturasını bankaya yatıran meslek mensubunun olduğu yerde, mesleğimizin hiçbir itibarı olamaz. Herkes
böyle demek istemiyorum , ama böyle
davranan meslek mensupları olduğu
sürece, başka bir zamanda ve mecrada sizden de bunu talep etme cüretini
gösterebilirler. Çok yakın bir zamanda
KOSGEB kredisine başvuru gibi bir garabet yaşadık. Bu soruyu sorduğunuz
meslektaşlarımın %90’ı hâksiz rekabet
diye cevap vermiştir. Mesleğine saygısı olan hiçbir meslektaş zaten haksız rekabete girmez.

23/10/1968 ÜNYE doğumluyum. İlk ,orta ,lise eğitimimi Ünye de
tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra, Mali müşavirlik mesleğinde o dönem yeni yeni kullanılmaya başlanan bilgisayar konusunda
bir eğitim almam gerektiğini düşünerek, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünde eğitimime devam ettim. Sonrasında Ünye’ye döndüm ve mesleğe başlamak adına ilk adımları attım. 1996 yılında S.M.M.M belgemi,2013 yılında da
Bağımsız Denetçi belgemi aldım.
n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin
Sebepleri Nelerdir?
İlk adımları attım diyorum ama
zaten ben bu mesleğin içine doğdum.
Rahmetli dedem Mustafa KÖSECİOĞLU Cumhuriyet döneminin Arapça ve
Türkçe okuyup yazabilen ilk atlı tahsildarlarındandı. Büyük amcalarım ve
babam Erkut KÖSECİOĞLU muhasebe
mesleğini icra eden kişilerdi. Çocukluğum babamın ofisinde daktilo ve facit
hesap makinalarıyla oynayarak geçti. Hangi mesleği seçeyim diye düşünmedim ve eğitimimi o doğrultuda tamamladım.
n Örnek Aldığınız, Yaşamınızda Etkisi Olan Kimseler Var mı?
Çocukluğumdan itibaren, o dönemlerde üniversite öğrencisi olan
amcalarım ve onların arkadaşları sayesinde entelektüel bir ortamda büyüdüm. Onların dinlediği müzikler, kitap
tavsiyeleri , konuştukları konular sayesinde bugünkü hayat görüşüm ve
yaşam tarzım oluştu. Dedemin evinde kocaman bir duvarda yerden tavana kadar ve bütün rafları kitaplarla dolu
bir kitaplık vardı, önce resimlerine bakarak sonrada o kitapları okuyarak büyüdüm.
Mesleki olarak tabi ki babam, ustam Erkut KÖSECİOĞLU örnek aldığım
kişi. Bu mesleği icra ederken izlediğim

Bu mesleği icra ederken
izlediğim yol, ustam
Erkut Kösecioğlu’nun
(Babam) bana öğrettiği
mesleki ahlak ve
kazandırdığı mesleki
beceri sayesindedir.
Sadece bana değil
Ünye’de bu mesleği icra
eden bir çok meslektaşa
örnek ve usta olmuştur.
yol, babamın bana öğrettiği mesleki
ahlak ve kazandırdığı mesleki beceri
sayesindedir. Babam sadece bana değil Ünye de bu mesleği icra eden bir
çok meslektaşa örnek ve usta olmuştur.
n Mesleğimizin Ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Nasıl Görüyorsunuz? Sizce Öncelikli Sorunlar Nelerdir?

n Size Göre Muhasebe Mesleği Ülkemizin Ekonomik Düzeni İçin Ne İfade Ediyor?
İlk insandan itibaren muhasebenin var olduğuna inanıyorum. Onlar
da ne kadar topladığının, ne kadar avladığının hesabını yapıyordu eminim.
Modern dünya da ise ekonomik
değerlerin hesabının iyi tutulması , raporlanması ve raporların doğru analiz
edilmesi gelecek planlamalar açısından önemlidir. Makro açıdan en büyük
örnek devlet bütçeleridir mikro açıdan ise kişisel bütçedir. Doğru rasyolar
doğru kararlar getirir.
Benim kişisel olarak bu konu
hakkında bir üzüntüm var. Bizler gerçek muhasebe yerine, idarenin isteği
doğrultusunda muhasebe yapıyoruz.
Ne kadar doğru kayıtlar yapsak da verilen beyanname fikslenmiş durumda.
Aldığımız eğitime, verdiğimiz emeğe
yazık diye düşünüyorum.
n Son Hazırlanan Ba/Bs Taslağı İle
İlgili Neler Söylemek İstersiniz?
Biz ne dersek diyelim; ister angarya diyelim, ister zaman kaybı, ister
zor . Mali erk buna karar vermişse yapar bize de uygulamak düşer . Kaçak
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kayıp var, bunu engellemek için yapılması gerekiyorsa yapılsın ama anlam
kargaşasına gerek yok.
Bu taslağa göre;işletme esasına
göre defter tutan bir mükellef 50.000.
TL ciroya ulaştığı aydan itibaren BA/BS
formu verir.örneğin 2017 aralık ayında
ulaşılmışsa , aralık ayı dahil BA/BS vermeye başlanacaktır. Takip eden mali
dönemde BA/BS bildirimi vermekle
yükümlüdür denilseydi, tarih kargaşası yaşanmayacaktı.
Bu taslakla alakalı bir diğer konu
ise piyasa gerçeklerine uymayan rakamlar. İşletme esesına göre 3.000TL
altındaki ve bilanço esasına göre
10.000TL altında ki tüm faturaları diğer işlemlerin toplamı gibi hata yapmaya çok müsait bir şekilde beyan etmemiz istenmekte. 3.000TL gibi bir
marj koyacaklarına bütün faturalar bildirilir deselerdi, hemen hemen aynı
işlemi yapmış olurduk. Kafa karışıklığı yaratan ve düzeltilmesi gereken bir
çok konu var bu taslakta.
n Müteselsil Sorumluluk Konusunda
Görüşleriniz Nelerdir?
Mükerrer 227 .maddede yer
alan müteselsil sorumluluk biz meslek
mensuplarına karşı yapılmış en büyük
haksızlıktır. Meslek mensubuna hiçbir
yaptırım gücü verilmediği halde cezalandırma söz konusudur. Mesleki şüphecilik gereği bir süzgeçten geçirmeliyiz vakıayı ama bu doğru bir karar vermemiz için yeterli değildir, bizi sorumlu tutuyorlarsak yetkimizde olmalıdır.
Kayıtların doğru yapıldığından
,amortismanın doğru hesaplandığından vs gibi durumlarda tabii ki sorumlu olmalıyız, bu artık bizim mesleki yeterliliğimizle alakalı bir durumdur.
‘’ Ne İsa’ya yaranabildik ne Musa’ya’’ diye bir söz var. Bizim için söylenmiş olduğunu düşünü-
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yorum. Ne mükellefe yarana biliyoruz
ne de idareye.
n E-Fatura, E-Defter, E-Denetim
Mesleğin Geleceği İle İlgili, Görüşleriniz? Sizce Meslek Nereye Gidiyor?
Çağın gereği olarak teknolojinin bütün nimetlerini kullanan bir idare var karşımızda. Bizler de idareye ve
teknolojiye ayak uydurmak durumundayız. Şu an mesleği icra eden bütün
meslektaşlarımın işimizi kolaylaştıran,
bize zaman kazandıracak olan bütün
programları en azından kullanıcı düzeyinde bilmeleri gerekmektedir. Geçiş dönemine denk gelen bir kuşağız,
elle defter tutulurken bilgisayarı, sonra
da e- ile başlayan bir dönemi yaşıyoruz. Bizler aldığımız eğitimlerle, kişisel
çabalarımızla ayak uydurabildik ama
mükellefler ayak uydurabildiler mi? Kişisel kanaatim hayır. Mükellef e- arşiv
faturaları almayı bile başaramayıp biz
mali müşavirlerden medet umuluyorsa bu gelişmeye henüz hazır değil. Bu
üç ayağı olan biz düzendir, ayaklardan
biri kısa kalırsa düzende sıkıntı yaşanır.
n zamanınızı Muhasebe Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden
Bahseder misiniz?
Benim hobilerim zaman içinde değişiklik gösterir, çocukken mandolin ve flüt çalardım, bir ara bilgisayar oyunları oynadım son zamanlar da
Mandala boyama yaparak vakit geçiriyorum sıkılınca örgü örüyorum ondan
önce de bulmaca çözerdim vs. Ama
vazgeçemeyeceğim hobilerimden biri
sinemadır. Mutlaka vizyondaki filmleri
izlerim. Hatta bu aralar Bolywood sinemasına takmış durumdayım, her akşam bir Hint filmi izlemeden yatmıyorum. Sıkı bir Tiyatro ve diğer sahne sanatları izleyicisiyim. Devlet tiyatrolarının Ordu da bir sahnesi olması büyük
nimet darısı Devlet opera ve balesini başına diyelim. Kitap okumak, mü-

zik dinlemek gibi aktiviteleri hobi olarak saymıyorum , onlar zaten yaşamın
içinde mutlaka olması gereken şeyler.
Devamlılığı olan hobilerim arasında çiçek yetiştiriciliği , scuba diving (tüplü dalış) ve yüzme var. Vazgeçemediğim diğer bir hobim de gezmek. Yurtiçi, yurtdışı hiç fark etmez, bir destinasyon belirleyip, o yerle ilgili bilgi edinip, gerekli rezervasyonları gerçekleştirip gitmek. Bu konuda şanslıyım, çok
iyi anlaştığım dostlarımdan oluşan bir
gezi grubum var.
n Oda Faaliyetleri Hakkında neler
söylemek istersiniz.?
Mesleki açıdan bilgilendirici seminerlere zamanım uygun olduğu sürece katılmaya çalışıyorum. Bazı konuları işin uzmanından dinlemek mesleki olarak bakış açımı değiştirebiliyor.
İşin yoğunluğu içinde gözden kaçan
yeniliklerin takibi açısından çok yararlı olan maille bilgilendirmeden oldukça
memnunum.
n Odamız Bülten Dergisini Takip
Edebiliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz?
Evet takip ediyorum, her sayısını en ince ayrıntısına kadar okumaya
çalışıyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle bir sitemim olacak, bir çevre aktivisti olarak
derginin kuşe kağıda basılmasının gerekliliğini anlamış değilim, doğayı korumak adına bu durumu gözden geçirmeliyiz diye düşünüyorum.
n Dergimiz Aracılığıyla İletmek İstediğiniz Mesajınız Var Mı?
Bütün meslektaşlarımın öncelikle yeni yıllarını kutluyorum. Huzur,
Sağlık ,mutlukuk, başarı dolu ,
angaryaların az olduğu ,ücretlerini sorunsuz tahsil edebildikleri bir yıl diliyorum…..
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Ordu SMMM Odası Ordu Yıl Sonu Değerlendirme
Toplantısını Gerçekleştirdi
ORDU SMMM Odası Üyeleri 2016 Yılsonu Değerlendirme Toplantısını, 02.12.2016 Cuma
Günü saat 14.00’da Ordu SMMM Oda Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Oda
Başkanı Bahadır Baş’ın beraberinde Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri
Mehmet Ender Sönmez ile Altınordu, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Ulubeyli meslek
mensupları katıldı.

Meslek mensuplarına
sorumlulukları
ölçüsünde yetkide
verilirse kayıtdışılık ile
vergi kayıp ve kaçağı
konusunda başarılı
çalışmalar yapılabilir.
Meslektaşlarımızın
denetim gücünün
henüz ne vergi idaresi
nede SGK idaresi
farkında değil.

M

ükelleflere vergi borçlarını
yeniden yapılandırması için
sağlanan ödeme kolaylığı
ile ilgili 6736 sayılı yasaya mükelleflerin başvurularının artmasında muhasebeci ve mali müşavirlerin fonksiyonunun büyük olduğunu ifade
eden Bahadır Baş konuşmasının devamında şu hususlara değindi;
Meslek mensuplarına sorumlulukları ölçüsünde yetkide verilirse kayıtdışılık ile vergi kayıp ve kaçağı konusunda başarılı çalışmalar
yapılabilir. Meslektaşlarımızın denetim gücünün henüz ne vergi idaresi

nede SGK idaresi farkında değil.
‘‘30 Kasım tarihinde sıkıntı çekmesi gereken, streste girmesi gereken muhasebeci odaları yöneticileri, meslek mensuplarımız olmamalıydı. Bu mükellefler kimin üyesi ise
hangi meslek gruplarının üyesi ise o
meslek odalarının gece 24:00’a kadar uğraşması lazımdı. Sorunların
gerçek sahipleri sorunları sahiplenmeli. Ama sıkıntıyı, stresti çeken biziz. Meslek mensubunun görevi deniz feneri olmaktır. Kayalıklara çarpmadan bütün müşterilerimize ışık
olmak, yol göstermek, yolunu ay-

dınlatmaktır. Ben meslektaşlarımın
bu görevi büyük ölçüde başardığına
inanıyorum.
Ayrıca e defter, e fatura, e irsaliye, e bilet konularında yaşanan gelişmeler devletin yakın gelecekte e
denetime de başlayacağının işareti.
2016 yılı başında 50 bin olan e defter mükellefleri 2017 yılında daha
da artacaktır. Vergi idaresinin denetim oranları 2015 yılına baktığımızda %2,32 gibi bir oran yani yaklaşık
2.500.000 mükellefin 58.000 incelenebiliyor. Ama yakın gelecekte e
teknolojilerinin gelişmesi ile bu oran
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çok daha yukarılara çıkacaktır.
Ayrıca denetimlerde mutlaka
meslek mensuplarının katkılarından
da yararlanılmalıdır. 100 bin meslek
mensubunun denetim gücü etkin
kullanılmıyor. Meslek mensuplarına
sorumlulukları ölçüsünde yetkide
verilirse kayıt dışılık ile vergi kayıp ve
kaçağı konusunda başarılı çalışmalar yapılabilir. Meslektaşlarımızın denetim gücünün henüz ne vergi idaresi nede SGK idaresi farkında değil.
Bu kaynakların israfı demektir. 9 bin
müfettiş ile inceleme oranı %2,32dir.
Ama 100 bin kişilik meslektaşların
sahaya çıkartılması, onlara sorumlulukları ölçüsünde denetim yetkisi
verilmesi bu ülke için önemli bir kazanım olacaktır. Eğer şirketlerin Bağımsız Denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunun da meslektaşlarımıza
tanınan denetçi yetkisi TTK’nın 400
ncü maddesi 1 gecede yok edilmeseydi inanıyorum ülkemiz ekonomik
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anlamda yaşadığı bazı sıkıntıları yaşamazdı. Buna inanıyorum. Meslektaşlarımıza güveniyorum.”
YAPILANDIRMADA BAŞARI
VARSA BU MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLERİN BAŞARISIDIR…
Dün Maliye Bakanımız bir açıklama yaptı; 90 milyar bekleniyordu,
77,6 milyar TL’lik yapılandırma gerçekleşti. Bu 77,6 milyar TL’lik yapılandırmayı meslek mensupları yaptı. Başarı bizlerin meslektaşlarımızın, muhasebeci ve mali müşavirlerindir. Her yapılandırma her af yasasının başarılı bir şekilde hayata geçmesinde meslek mensuplarının büyük rolü vardır. Bu camianın hakkı
bu kadar başarılı işler yapılırken, sorunların görmezden gelinmesi değildir.” diye konuştu.
Muhasebecilik mesleğine ilişkin 2016 yılı değerlendirmesi, meslekle ilgili yeni düzenlemeler ve de-

ğişiklikler, meslekle ilgili sorunlar ve
bunların giderilmesi ile ilgili Oda
Başkanı Bahadır Baş bir sunumda
bulundu. Oda Onursal Başkanı Ertuğrul Yüksel’de meslek mensuplarına 2016 yılı ile ilgili olarak görüşlerini paylaştı.
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Ordu SMMM Odası Fatsa Yıl Sonu Değerlendirme
Toplantısını Gerçekleştirdi
Yıl sonu değerlendirme toplantısının ikincisini 01.12.2016 Perşembe Günü saat 14:30’da
Fatsa Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Bahadır
Baş’ın beraberinde Oda Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Oda Sekreteri Mehmet Ender
Sönmez ile Fatsa, Kumru, Korgan ve Aybastı’daki meslek mensupları katıldı.

Meslek mensubunun
görevi deniz feneri
olmaktır. Kayalıklara
çarpmadan bütün
müşterilerimize ışık
olmak, yol göstermek,
yolunu aydınlatmaktır.

T

oplantıda açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Bahadır
Baş; ‘‘Bizler buraya sizlerin,
dostluğu, sizlerin yol arkadaşlığı için geldik. Amacımız sizlerin burada ellerinizi tutabilmek, gönlünüze dokunabilmek, sorunlarınızı
dinlemek, sizlerin katkısı neler, bizlerin katkısı neler bunları paylaşabilmek için geldik. Temel değerlerimiz
bizim bu meslektir. Bu meslek için
söyleyebileceğimiz ne varsa söylemeye çalışıyoruz.

rada bizim dün akşam neden sorunumuz vardı. Biz yapılandırmalarımızı 25’ine kadar yaptık mı, matrah
artırımları müracaatımızı yaptık mı
ayın 30’una kadar, yaptık. Hala meslek mensuplarının; bankaları çalışmıyor, gelir idaresinin sistemi çalışmıyor, kredi kartıyla para tahsil edilmiyor diye bir sorununun olmaması
gerekir. Bizim müşterilerimizin bağlı olduğu odalar var arkadaşlar. Onlar
üyelerinin bu sorunlarını düşünmek
zorunda biz değil.

Değerli arkadaşlar dün akşam
hepimizin yapılandırma, matrah artırımı sorunları vardı. Bu sorunları elimizden geldiği kadar hep birlikte halletmeye çalıştık. Ama bu-

Aidatını yada yapılandırmasını ödeyemeyen bir tane arkadaşımız varsa onun için ben bunu sorun kabul eder savunurum, ama benim müşterim parasını ödeyemiyor

sistem çökmüşse bu muhasebecinin sorunu mudur? Yoksa mükelleflerin bağlı bulunduğu odaların sorunu mudur? Bizim sorunumuz değildir bunlar.
YAPILANDIRMADA BAŞARI VARSA
BU MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BAŞARISIDIR…
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Dün Maliye Bakanımız bir
açıklama yaptı; 90 milyar bekleniyorduk, 77 milyar TL lik yapılandırma gerçekleşti. Bu 77,6 milyar TL lik
yapılandırmayı meslek mensupları yaptı.Başarı bizlerin meslektaşlarımızın, muhasebeci ve mali müşavirlerindir. Her yapılandırma her af
yasasının başarılı bir şekilde haya-
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ta geçmesinde meslek mensuplarının büyük rolü vardır. Bu camianın hakkı bu kadar başarılı işler yapılırken, sorunların görmezden gelinmesi değildir arkadaşlar.
Meslek mensubunun görevi deniz feneri olmaktır. Kayalıklara çarpmadan bütün müşterilerimi-

ze ışık olmak, yol göstermek, yolunu
aydınlatmaktır. Ben samimiyetimle
sizlere inanıyorum, sizlere de güveniyorum.
Konuşmasının devamında Oda
Başkanı Bahadır Baş 2017 yılında tutulacak defterler ve tasdik zamanları
kakkında açıklamalarda bulundu.
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Ordu SMMM Odası Ünye’de Yıl Sonu Değerlendirme
Toplantısını Gerçekleştirdi
Yılsonu değerlendirme toplantısının ilkini 01.12.2016 Perşembe Günü saat 11.00’da Ünye
Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı Bahadır
Baş’ın beraberinde, Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez, Oda Saymanı Orhan Murat
Gür ile Ünye ve Akkuştaki meslek mensupları katıldı.

O

rdu Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Ünye ile ilgili özel bir hukuku olduğunu ifade
ederek, “Ben Oda yönetimine girdiğimde Ünyeli Sezai Kantar ile çalışma şansı bulmuştum. Bugün bu koltukta oturuyorsam benim üzerimde emeği olan arkadaşlarım, dostlarım, ağabeylerim kardeşlerim var
ama benim üzerimde Sayın Sezai
Kantar’ın da çok emeği vardır. Birlikte çalıştığım 8 yıl içerisinde bir nevi
yanında staj yaptım. Çok önemli güzel anlar yaşadım. Bu anlamda Ünye
benim için çok önemli bir yer. Burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
Mükelleflere vergi borçlarını
yeniden yapılandırması için sağlanan ödeme kolaylığına yapılan başvurunun artmasında muhasebeci
ve mali müşavirlerin fonksiyonunun
büyük olduğunu ifade eden Bahadır
Baş, şunları söyledi: “Yapılandırma,
matrah ve stok affı konusunu birlikte yaşadık. Hepimiz, yapılandırma ile
stok affı ile yakından ilgilendik. Sayın Bakan yapılandırmada 90 milyonluk bir hedef vardı ama 77.6 milyar lira katkı sağladığını açıkladı. Burada yüzde 80’lik ve 77,6 milyarlık bir
başarı varsa bunun yüzde 90’ı mes-

lektaşlarımız tarafından yapılmıştır.
Sadece Ünye’de, Ordu’da değil tüm
Türkiye’de 77,6 milyar ile sonuçlanmışsa katkının en büyük kısmı meslektaşlarımızındır. Onların emeği,
çalışması çok önemlidir. Yapılandırmanın gizli kahramanları meslektaşlarımızdır. 30 Kasım 2016 tarihinde
öğleden sonra Bankalar, Vergi Daireleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde meydana gelen sorunla ilgili esnaf odalarının, TOBB ve
TESK’in konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Bahadır Baş, ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB)’un konuyla
ilgilendiğini ifade ederek açıklaması-

nı şöyle sürdürdü:
“30 Kasım tarihinde sıkıntı çekmesi gereken, streste girmesi gereken muhasebeci odaları yöneticileri, meslek mensuplarımız olmamalıydı. Bu mükellefler kimin üyesi ise
hangi meslek guruplarının üyesi ise
o meslek odalarının gece 24:00’a
kadar uğraşması lazımdı. Sorunların gerçek sahipleri sorunları sahiplenmeli. Ticaret Odalarının, Esnaf
Odalarının üyeleri bankaya gittiğinde ödeme yapamıyorsa bunu yapacak olan TÜRMOB değil, TOBB ve
TESK’tir. Ama sıkıntıyı, stresti çeken
biziz.”
Ordu Serbest Muhasebeci ve
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Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile
ilgili bilgiler veren Bahadır Baş, “Odamızın şu an itibariyle 353 üyesi var.
Bunlardan 213’ü bağımsız, yani büro
sahibi, Mali Müşavirlik faaliyeti yürüten, 140’ı ise bağımlı meslektaşımız.
Ünye’de 41 büro sahibi, 20 bağımlı olmak üzere 61 üyemiz var. Akkuş
ilçemizde 2 bağımlı, 2 bağımsız olmak üzere 4 meslektaşımız var. Şu
an itibariyle Odamızın aktif stajyer
sayısı 38 tanedir” dedi.
Ordu’da her yıl yaklaşık 15 kişinin mesleğe adım attığını belirten
Bahadır Baş, “2016 yılında birinci dönemde 5, 2. dönemde 4 tahmin ediyoruz, 3. dönemde de 4 kişi belgesini
alarak 1 yılda ortalama olarak 15 kişi
mesleğe adım atıyor. Yılda ortalama
21-22 stajyerimiz oluyor. Biz mesleğe yeni arkadaşlarımızın gelmesinden rahatsız değiliz. Onlar bizim yol
arkadaşlarımız, paydaşlarımız. Ama
pasta küçük, arkadaşlarıma rehberlik ediyorum lütfen hemen büro açmayın. Çalıştığınız meslek mensubu
ile ortaklık kültürünü geliştirin. Pastayı büyütmeye bakalım, yeni bir iş
alanı yaratalım” dedi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Üyelerine; “Muhasebe
Uygulamalarında Özellik Arz Eden Konular ve Mesleğin
Geleceği ” Konulu Seminer Düzenledi.
07 Kasım 2016 Pazartesi Günü 13:30 ile 16:30 saatleri arasında Ordu Mali Müşavirler
Odası Toplantı Salonunda İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir ve Galatasaray
Üniversitesi Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Demir
Tarafından Muhasebe Uygulamalarında Özellik Arz Eden Konular ve Mesleğin Geleceği
konulu seminer gerçekleştirildi.

K

atılımın çok yoğun olduğu seminere Oda Başkanı Bahadır
Baş, İşkur İl Müdürü İsa Kaymak, Samsun SMMM Odası Başkanı
Hayrul Kayar, Trabzon SMMM Odası Önceki Dönem Oda Başkanı Veysel Zekai Bak, Samsun SMMM Odası
Başkan Yardımcısı Sevcan Tekinaslan Altınova, Samsun SMMM Odası Sekreteri Dilaver Öğütçü, Samsun
SMMM Odası üyeleri, Odamız üyeleri ve stajyerleri katıldı.
Oda Başkanı Bahadır Baş;
Yine bir toplantı da bütün salonu doldurduk, hep beraber önem-

li bir çalışma yapacağız. Bu toplantılar sizlerin katılımı ile anlam kazanıyor. Bu ilginiz ve alakanız için teşekkür ediyorum.
Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan bütün Karadeniz’den desteğini esirgemeyen değerli İstanbul
Odası Başkanı Yücel Akdemir’e özellikle teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın hepsinde de bize fikirsel olarak, düşünsel olarak yardımcı oluyor. Katkı veriyor. Destek oluyor. Yakın zamanda onların katkısıyla burada staja başlama, smmm yeterlilik kursları düzenleyeceğiz. Sayın Akdemir ORDU SMMM Odası Bilgisayarlı Eğitim Sınıfının kurulmasını
sağladı. Sayın Akdemir’e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine değerli
hocamız Doç.Dr Volkan Demir’i dinlemek belki herkese nasip olmuyor.
Bu anlamda eğitimleri bizim için bir
şans. Kendisini burada görmekten
gurur duyuyoruz. Hocamız tek düzen muhasebe uygulamaları ve mu-

hasebe uygulamalarıyla ilgili doğru
bildiğimiz yanlışlar hakkında bilgilendirme yapacak. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.’’ dedi.
İşkur İl Müdürü İsa Kaymak;
Değerli Oda Başkanı Bahadır Baş, İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel
Akdemir, Samsun ve Trabzon Odası
Başkanlarım, sevgili misafirler, sevgili meslek mensupları ve değerli paydaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sizleri İşkur adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her şeyden önce iş ortağıyız. Daha önce birçok toplantıyı beraber gerçekleştirdik. Yanınızda olduk. Bundan sonraki toplantılarda da yanınızda olacağız. Bizzat
kendim katılarak bu birlikte çalışmalarımız daha da artacak. ’’ dedi. İşbaşı eğitim programı ve koşulları hakkında bilgilerde bulundu.
Samsun SMMM Odası Başkanı
Hayrul Kayar; Çok değerli İstanbul
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Odası Başkanımız, Ordu Odası Başkanım, Ordu Odasının Kurucu Başkanı Orhan abimiz, Trabzon Odası
Önceki Dönem Başkanımız, çok değerli hocam ve değerli meslektaşlarım hepinizi Samsun Odası Kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler Ordu’da kendimizi misafir olarak görmüyoruz. Gerçekten
Karadeniz’de işbirliğini çok önemsiyoruz. Ordu’da bulunmaktan dolayı
duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum. Samsun Odası olarak Ordu Odasını kardeş oda olarak
görüyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. ’’ dedi.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir; Açıkçası Ordu
bana huzur veriyor. Keşke imkanımız olsa daha fazla kalabilsek. Ta-
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bii sorunlarımız problemlerimiz çok
ama bu bir eğitim toplantısı. Mesleki
konularda bir yoğunluk geçiriyoruz.
Afları bitirdik, aflarla ilgili çok fazla bir
şey söylemeyeceğim. Anladığım kadarıyla meslek mensupları bunu istiyor, müşteriler ve devlette bunu istiyor. Bizim görevimiz yardımcı olmak. Diğer taraftan da af uygulamaları bittikten sonra afların bir daha
çıkıp çıkmayacağını oturup, konuşmak tartışmak lazım. Ne muhasebenin bir anlamı kalıyor, nede devletin kayıt dışılığıyla mücadelenin bir
anlamı kalıyor. Bir işi bir defa yapar,
temiz bir sayfa açarsınız bir daha bu

sayfa kirlenmesin dersiniz.
SSK’larla muhtasarların birleştirilmesine dair tebliğ taslağı hazırlandı. Bu kanunun ne getirip ne götüreceğini bilemiyoruz. Belgeye, evrağa dayanmayan muhasebe kayıtları yapmalıyım, uygulama birlikteliği
sağlayalım. Bizim dayanışmamızın,
birlikteliğimizin, sürekli eğitim politikalarımızın bir örneği başka bir
meslek örgütünde yok arkadaşlar.
Nisbi aidat tartışması var, ben
bunu gerçekten doğru bulmuyorum. İki tane yönetmelik var biri
Odalar Yönetmeliği, diğeri ise ai-
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datlar yönetmeliği ile ilgili. Yönetmeliğin birini durdurma kararı aldılar. Kanundaki eksikliklerden dolayı.
Bu karar sadece 2016 yılından sonraki uygulamaları ilgilendiriyor. 2015
öncesi ve 2015 nisbi aidatları ilgilendirmiyor. Varsayalım ki ilgilendiriyor;
arkadaşlar biz mali müşaviriz birçoğumuzun ödediği nisbi aidatlar belli.
Ben hayal kırıklığına uğradım. Meslek mensuplarının nereden çıktı bu
iş, bu odaların buna ihtiyacı var demelerini beklerdim. Odalar nispi aidat almalı mı almamalı, düşmüşüz
bu tartışmanın içine. Odalar bu yıl
nisbi aidatlarını almak zorundalar.
Gelecek yıllarda da ben tam tersine nisbi aidatlar ile ilgili eksiği giderilip nispi aidatın devamı konusunda kampanyaların düzenlenmesini
bekliyorum.
		 Farklı görüşlere, farklı inançlara, farklı kültürlere sahip olsak da
Türkiye’deki bütün Odalarımız ve
TÜRMOB’da meslektaşlarımızın, bir
stajyerin veya bir üyenin burnunun
bile kanamasına müsaade etmedik.
Hiç kimseyi bugüne kadar benden-

sin, sendensin diye ayırmadık Ben
cesaretle söylüyorum, siyasetçiler bu ülkeyi seviyorlarsa, iktidarıyla
muhalefetiyle bizi örnek alacaklar.
Bu ülkede birlikte yaşıyorsak
kadınlarımız özgürce haklarını savunabiliyorsa bunu biz Mustafa Kemal
Atatürk’ün bize bıraktığı demokratik Türkiye kültürüne borçluyuz. Demokrasinin olmadığı ülkelerde bu
saydığım unsurlardan hiçbiri mümkün değil. Onun için ülkemizi seviyoruz, demokrasiyi de cumhuriyeti
de seviyoruz. Bizim görevimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak. Sıra bize geldiğinde değil, sıra
bize gelmeden sahip çıkacağız. Gerçekten bugün burada bulunmaktan
son derece mutluyum. Bugün çok
verimli bir toplantı olacak. Ben değerli katkılarından dolayı sevgili hocam yol arkadaşım Volkan Beye ve
bizi davet ettiği için Bahadır Başkanıma teşekkür ediyor, eğitiminizi başarılı geçmesini diliyorum.
Galatasaray Üniversitesi Mu-

hasebe – Finansman Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Demir; ‘‘Tüm Oda Başkanlarıma saygı
ve sevgiler sunuyorum. Çok mutluyum memleketimdeyim ve sizlerleyim. Memleketimizde çok güzel yerler gezdik. Ordu, Samsun ve Trabzon
Odası’da bizim için çok özeldir. Çünkü hepsine ne zaman istedilerse gittik. Bugün burada sizlere faydalı bilgiler vermeyi amaçladık.” dedi. Konuşmasının devamında Muhasebe
Uygulamalarında Özellik Arz Eden
Konular ve Muhasebe Mesleğinin
Geleceği konulu sunumunu meslek
mensupları ile paylaştı.
Seminer sonrasında Etik Eğitimlerine katılarak Muhasebe Meslek
Etiği Taahhütnamesi almaya hak kazanan üyelere taahhütnameleri takdim edildi.
Seminer sonunda İstanbul
SMMM Oda Başkanı Yücel Akdemir, Doç. Dr. Volkan Demir ve bölgemizde Müşavir Yayınlarıyla 25 Yıldır
(kesintisiz-sürekli) hizmet eden Nuh
Hattat’a Ordu silüeti takdim edildi.
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Ordu SMMM Odasında E-Fatura, E-Defter İle İlgili
Seminer Gerçekleştirildi

O

rdu Mali Müşavirler Odası
27 Aralık 2016 tarihinde saat
14.00’de e-Fatura e-Defter
semineri düzenledi. Seminere konuşmacı olarak Oda Başkanı Bahadır
BAŞ, LUCA Genel Koordintörü Cenk
İÇER ve İş Net Türkiye Satış Müdürü
Ayhan Akgöz katıldı.
Oda Başkanı Bahadır Baş;
‘‘TÜRMOB’dan talebimiz üzerine
E-Fatura, E-Defter konusunda uzman Türkiye’de söz sahibi, benim
özellikle izlediğim takip ettiğim Sayın Cenk Bey burada misafirimiz görüşlerini bizimle paylaşacak. Sadece Luca semineri değil bu arkadaşlar, E-Faturanın E-Defterin nitelikleri, özellikleri, kimlerin geçeceği, gelecekte bizleri neler bekliyor bu konuların altını çizecek. Luca aynı zamanda bizim TÜRMOB’un Birliğin
hazırladığı bir muhasebe programıdır. Alnımızın akıyla başarıyla çıktığımız, çok fazla meslek mensubu sayısına ulaştığımız, bu mesleğin geleceği için çok önemli bir projedir. Bu
vesile ile bütün TÜRMOB ve TESMER
yöneticilerimizin hepsine teşekkür
ediyoruz.
Ba-Bs konusunda bir sıkıntı var,
Tebliğ Taslağı var. Özellikle küçük işletme defteri sahiplerini ve serbest

üç bin lira üzerindeki satışlarını bildirmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla taslakla ilgili görüşlerimizi gerek TÜRMOB’a, gerek birliğe
ilettik. Konunun takipçisiyiz, meslektaşlarımıza yeni bir yük gelmesini bu
anlamda istemiyoruz. Gelecek hazır
beyan sistemine gidiyor. Elle kayıt
tuttuk, E-beyanname verdik yakın
gelecekte hazır beyan sistemi vereceğiz. Bürolarımızda artık bilgi teknolojileriyle ilgilenen, sanal dünyayla ilgilenen, e-dünyayla ilgilenen arkadaşları yanımızda istihtam
etmek zorunda kalacağız. Bu sürece hazır olmalıyız.

meslek erbaplarını yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık bir milyon üç yüz
otuz yedi bin mükellefin her düzenli Ba-Bs formu verme gibi bir riskle
karşı karşıya. Dolayısıyla bu formlar
elbette idare kayıt dışılık ile mücadele için bu formları alıyor değerlendiriyor olabilir. Bundan bir kaynak, bir
veri çıkartacak olabilir. Ama bizler işletme defteri sahiplerinin her ay düzenli olarak Ba-Bs formu vermeleri,

Biz Oda olarak en fazla yapmayı planladığımız eğitimler E-fatura,
E-defter eğitimleri olacak. Bu mesleğin gittiği noktayı birlikte konuşmak,
görmek tartışmak zorundayız. Oda
yönetimlerinin en önemli görevi meslektaşına rehberlik etmektir,
yolunu açmaktır, yolunu aydınlatmaktır. Bu sorunlar geliyor, bu risklerimiz geliyor bu sürece hazırlıklı
olun demektir. E-Dünyaya, E-Sürece
hazır olmalıyız. Geldiğiniz, bu salonları doldurduğunuz, bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu toplantıyı anlamlandıran sizlersiniz. Katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. ’’dedi.
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Luca Genel Koordinatörü Cenk İçer; Meslek
mensuplarının E-dönüşümde en çok karşılaşabileceği, dikkat etmesi gereken hususları hem uygulama hem
de mevzuat anlamında aktarmayı hedefledik. E-fatura,
e-defter ile ilgili güncel konuları, değişiklikleri meslek
mensuplarımızla paylaştık. Bizler açısından verimli bir
toplantı oldu. Meslek mensuplarımıza da umarım fayda
sağlamıştır. Ayrıca odamıza, sayın başkanımıza, oda yönetim kurulu üyelerimize ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz. ’’ Dedi. Meslek mensuplarına sunumunu
slaytı ile aktardı.

“Uygulamalı E-Dönüşüm Eğitim” Semineri Düzenlendi

8

Aralık 2016 Perşembe Günü,
13:30 ile 16:00 saatleri arasında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda EDM
Bilişim İle Ortaklaşa “Uygulamalı e-Dönüşüm Eğitim” Semineri düzenlendi. Seminere Oda Başkanı Bahadır Baş, Ordu Defterdarı Mustafa
Yılmaz Şimşek, YMM Fatih Küçükkaraca, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel, Oda Sekreteri M.Ender Sönmez, OTSO Genel Sekreteri İsmail

Hakkı Üçer, EDM Bilişim İcra Kurulu
Başkanı Özcan Ermiş, Meslek Mensupları, Stajyerler ve Ordu Ticaret ve
Sanayi Odası Üyeleri katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş; Öncelikle Ticaret
ve Sanayi Odası’nın yeni salonu çok
güzel olmuş. Başta Hakkı Bey olmak
üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şehrimizin için önemli bir sa-

lon olmuş.
‘‘2004 yılından önce beyannamelerinin tamamını vergi idaresine elle hazırladığımız beyanla birlikte götürüp ilgili dairede tarh ve tahakkuklarının kesilmesi, o tahakkuk
fişinin alınıp mükellefe iletilmesi gibi
bir fonksiyonumuz vardı. 2004 yılında E-Beyanname sistemine geçildi.
O zamanlar nasıl yapacağız nasıl vereceğiz diye endişe duyarken bugün
41 tane beyannameyi E-Beyanname
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ortamında %99 başarıyla gerçekleştirdik. Vergi İdaresinde yapılan tarh
ve tahakkuklar meslek mensuplarının bürolarına taşındı. Bizler bürolarımızda bu faaliyeti yapmaya başladık. Dolayısıyla idarenin adeta görünmez eli olduk. E-Beyannameyle
birlikte yeni bir ortam ortaya çıktı. Ancak E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv
dediğimizde de farklı bir fonksiyon
ortaya geliyor. Önümüzdeki 3-5 yıl
içerisinde E-Beyanname sistemi bitecek, yerine hazır beyanname sistemi gelecek. Dolayısıyla bizim bu eğitimler en önemli çıkış noktalarımız.
Gerek E-Fatura, gerek E-Denetim,
konusunda önemli işlere sahip. Meslektaşlarımız bu eğitimlere sahip çıkıyor, önem veriyor. Bu anlamda
mali müşavirler vizyonel bir yapıya
sahip. Meslek mensubunun fonksiyonu deniz feneri gibidir. Mükelleflerinin kayalıklara çarpmadan, zor duruma gelmeden, vergi incelemeleri
tehditiyle karşılaşmadan önce rehberlik etmek yol gösterme fonksiyonumuz ortaya çıkacak. Ama bugün
bakıldığında biz mesleğimizde sadece kayıt girmekle sorumlu gözüküyoruz. E- Fatura, E-Defterin geleceği bizim kayıt girme fonksiyonunu ortadan kaldıracak. Yol gösterme,
rehberlik etme, işletmelerin bilanço
ve gelir tabloları üzerinde söz sahibi olma fonksiyonumuzu öne çıkartacak. Gelecekte mesleğin profillide
değişiyor. Bürolarımızda teknolojiyle bilgili arkadaş çalıştırmalıyız. Bilgi işlemden, Word’den, excelden anlayan bir arkadaşı da yanımızda istihdam etmek durumundayız. Müteselsil sorumluluk konusunda meslek
mensupları olarak sorunlarımız var.
Müteselsil sorumluluk konusunda
kasıt, kısıt, iştirak varsa tabikide kasta kusura, ihmale göre değerlendirilir. Ama meslek mensubunun görevi belge, beyanname ve defter. Bu içi
birbirini teyit ediyorsa meslek mensubunun burada fonksiyonu bitmiş,
görevini yerine getirmiştir. İdarenin bu konuda hassas olmasını eğer
meslek mensubu bu kriterlere uymuşsa, ihmali yoksa dikkat edilmesini istiyoruz. Mesleğimiz bir yönüyle eğitim mesleği. Müşterilerimizle, stajyerlerimizle beraberiz. Dolayısıyla KDV oranının serbest meslek
için %18’den %8’e indirilmesi çalışma
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ve düzenleme yapılmasını istiyoruz.
’’dedi.
Ordu Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek; ‘‘Bugün burada Oda
Başkanımız Bahadır Bey’in bizlere
böyle bir fırsatı sağladığı için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.
E-defter, E-Arşiv, E-Tebligat konusu
yeni bir konu. Bu konuda bizde bu
eğitimden fırsattan istifade etmek
için burada hazır bulunuyoruz. Hepinize bu eğitimin faydalı olacağına
inanıyorum. Yapılandırma kanunu
ile ilgili ilimizde ciddi çalışmalarda
bulunduk. Bu yapılandırma ile ilgili
Oda Başkanı ve değerli meslek mensuplarının da ciddi katkıları olmuştur.
Bu nedenle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizin yapılandırmayla ilgili özele inilmese de iyi olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda güzel başvurular elde ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu yapılandırmayla ilgili mükelleflerimizin
de ilk iki taksiti aksatmadan süresinde ödeyeceklerini umut ediyorum.
Oda Başkanımızın ve değerli meslek
mensuplarının bu konuda katkılarının devamını bekliyorum.’’ dedi.
YMM Fatih Küçükkaraca; ‘‘Bakanlığımız ve Vergi Denetim Kurulu mükellef haklarıyla ilgili son derece ciddi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar neticesinde de gün gün bu-

nun meyvelerini görüyoruz. En son
yönetmelik değişikliği ile artık incelemelerde mükellefler taslak tutanak
isteme hakkına sahipler. Mükellefler tarafından istenen taslak tutanak
müfettişe iletildiği takdirde 2 gün
öncesinden mükellefe taslak tutanak verilmek zorunda. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. İncelemelerde en son aşamaya gelindiği zaman
gerekli görüşmeler yapılıp taslak tutanağı isteyebilirsiniz. Mükelleflerin
imzalayacağı bilgileri daha iyi irdeleyebilmeleri için getirilmiş bir düzenleme. Mükellef haklarını korumak
için tamamen çığır açmış bir düzenleme. ’’ dedi.
EDM İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş: ‘‘Bugün sizlere hem Maliye Bakanlığı’ndaki hem de bilgi tek-
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noloji kurumu tarafındaki servislerinin 2017’de neler olacağını kimlere mükellef olacağını, bu servisleri alırken özellikle mali müşavirlerin neye dikkat etmeleri gerektiği-

ni aktarmaya çalışacağım. Devamında da E-fatura, E-Defter nasıl oluşturuluyor, nasıl gönderiliyor, muhasebe programınızla uyumlu olarak çalıştığı zaman nasıl elle müdahaleye

gerekmeksizin otomatik gönderiyorsunuz, nasıl stoklar cari oluşuyor
şeklinde bir demomuz olacak. ’’dedi.
Uygulamalı e-Dönüşüm konusuyla
ilgili sunum gerçekleştirildi.

Ordu Mali Müşavirler Odası Oda Meclis Kurulu
Toplantısında Bir Araya Geldi

O

rdu Mali Müşavirler Odası Oda Meclis Kurulu Toplantısı Bahadır BAŞ’ın Başkanlığında 27 Aralık 2016 Tarihinde
Saat 11.00’da Oda Toplantı Salonunda Toplandı. Toplantıda 2016 Yılı Faaliyetleri Üzerine Değerlendirmeler
Yapıldı.
Oda Başkanı Bahadır Baş;
Ordu SMMM Odasının 2016 yılında
yapmış olduğu oda faaliyetlerini sırasıyla okudu. Aynı zamanda Ordu
SMMM Odasının 2017 yılının son
dört ayında yapılması planlanan eğitim çalışmaları hakkında oda meclisinin bilgilendirdi.
Konuşmasının devamında Oda
Başkanı Bahadır Baş; Ülkemiz zor
günlerden geçiyor. Gerek 15 Temmuz terör saldırısı, gerek ondan
sonra yaşanan terör olayları hepimizin evlatlarının çocuklarının şehitlik
mertebesine ulaşması, hain saldırılarla gerçekten 2016 yılında ülke olarak olumsuz zamanları birlikte geçirdiğimiz günler oldu. İnşallah 2017
yılı bizler için, ülke ve meslektaşlarımız için güzel bir yıl olmasını diliyoruz. Dolayısıyla üzüntülü bir yılı birlikte tamamlıyoruz. Ama bugün ayın

27.si olmasına rağmen
60 yakın meslek mensubu var. Oda Meclis Kurulu Toplantılarına sahip
çıkmanız, buraya gelmeniz bizler için çok önemli. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sürece, odaya sahip çıkmanız bizler için meslek
için önemli.
1 Eylül’de başlayıp yapılandırma maratonunu 25 Kasım’da bitirdik. Yeri geldi müşterileri ikna etmeye çalıştık, borçlarını yapılandırdık,
KDV’nin %18 mi olacak çelişkilerinin
sorunlarını yaşadık, tebliğle kanunun bir sürü sıkıntısını yaşadık. Maalesef bunu hiçbir müşterimizin farkında olmadan, kendi bürolarımızda

sıkıntıyla stresli hallettik. Hatta vergi
müfettişlerinin vergi denetimlerinin
işlerini halledebilmek için mükelleflerimizi ikna ettik. İdareye hep yardımcı olmaya çalıştık. Aslında çokta
bir şey beklemiyoruz. Maliye Bakanımız bir açıklama yaptı; 90 milyar
bekleniyorduk, 77 milyar TL’lik yapılandırma gerçekleşti. Yani bir başarı
var diyor. En son TÜRMOB’a ve Oda-
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lara plaket ve teşekkür yazısı gönderdi. Tabii bunlarda önemli teşekkür ediyoruz yazısı için. Ama bunlarda da önemlisi bu kadarda çabalar-
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ken sadece bazı sorunlarımız konusunda da adım atılmasını bekliyoruz.
Çok fazla bir şey istemiyoruz. İdareye bu kadar yardımcı olan verginin

tahsilinden tutunda KDV’ye kadar
her konuda yardımcı olan bu özel
grubun bazı sorunlarına da idarenin
olumlu bakmasını bekliyoruz.’’ dedi.
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10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. Ölüm Yıl
Dönümünü Anma

1

0 Kasım Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 78. Ölüm Yıl Dönümünü Anma Programına Oda
Başkanı Bahadır Baş, Oda Sekreteri M.Ender Sönmez Disiplin Kurulu
Başkanı Murat Başaran Sağra, Denetleme Kurulu Başkanı Tuncay Uzunçakmak, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayit Gültepe, Üst Birlik Delegesi Osman Gözükan, Denetleme
Kurulu Üyesi Barış Sayan ve Meslek
Mensubu Mehmet Ali Kayserilioğlu
Katıldı.

Ordu Mali Müşavirler Odası Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Hatice Şahin Ergül Başkanlığında toplandı

O

rdu Mali Müşavirler Odası Asgari Ücret Tespit Komisyonu Hatice Şahin Ergül Başkanlığında 15 Kasım 2016 tarihinde saat 17.00 da oda toplantı
salonunda toplandı. Toplantıya, Komisyon Başkan Yrd. Ümit Keleş, Komisyon Sekreteri Hüseyin İnanır ka-

tıldılar.
2017 yılı Asgari Ücret Tarifesi hakkında değerlendirmede bulunan Komisyon Başkanı Hatice Şahin Ergül; 2017 yılı Asgari ücret tarifesi belirlenmesi sırasında, tarifeyle ilgili 2016 yılında ücrette bir artı-

rım olmadığından 2015 ve 2016 yılları enflasyon oranları dikkate alınarak ve bir önceki tarifeye ek olarak
%10 oranın da artış yapılmasına karar verilerek odamız yönetim kurulunun olurlarına sunduk. Tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

oda etkinlikleri
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Ordu Mali Müşavirler Odası Basın-Yayın Komisyonu Toplandı

O

rdu Mali Müşavirler Odası Basın-Yayın Komisyonu
Halil Demirel Başkanlığında
21 Aralık 2016 tarihinde saat 11.00
da oda toplantı salonunda toplandı. Toplantıya, Oda Başkanı Bahadır Baş, Komisyon Başkan Yrd. Lütfi
Aydın, Komisyon Üyeleri Zelda Uçar
Okumuş ve Durmuş Baştuğ katıldılar.
Toplantıda oda bülten dergisinin 48. sayısı için görev dağılımı yapıldı.

Ordu Mali Müşavirler Odası Mesleki Araştırma ve Mevzuat
Komisyonu Toplandı

O

rdu Mali Müşavirler Odası
Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu Sezai Kantar Başkanlığında 21 Aralık 2016 tarihinde saat 11.00 da oda toplantı salonunda toplandı. Toplantıya, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Komisyon Başkan Yrd. Mevlüdiye Adıgüzel Töngel, Komisyon Sekreteri
Derviş Onur Küpçük, TESMER Başkan Yrd. Tuğrul Odabaş ve Oda Sekreteri M.Ender Sönmez katıldılar.

Toplantıda Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Ba/Bs

Taslağı Hakkında Görüşlerini Bildirdiler.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Toplantısı

O

rdu SMMM Odası Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu
Gündemdeki Konuları Görüşmek Üzere 2016 Yılı Son Toplantısını 31.12.2016 Tarihinde Toplantı
Salonunda Gerçekleştirdi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Başbakan
Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile STK
Toplantısında Bir Araya Geldi

O

rdu Valiliğinin ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı ve
Hükümet Sözcüsü Sn. Prof.
Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu protokolü ve STK temsilcileri akşam yemeğinde bir araya geldi.
Toplantıya Ordu Mali Müşavirler Odasını temsilen Oda Başkanı Bahadır Baş ve Denetleme Kurulu
Başkanı Tuncay Uzunçakmak katıldı.
Oda Başkanı Bahadır Baş, Ordu
Milletvekili Başbakan Yardımcısı Sn.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a “UZLAŞTIRMACI” konusunda sadece
hukukçulara değil İKTİSADI İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ mezunlarının

da yasa kapsamına alınması konusunu iletti. Başbakan Yardımcısı Sn.
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konu ile
ilgileneceğini ifade etti...”

Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil’in “Ebrudan Yeşerenler”
Adlı Sergisine Oda Başkanı Bahadır Baş Ve Oda Etik Kurulu
Sekreteri Gülsen Işık Katıldı

O

rdu
Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen Ebru Sanatçısı Hikmet

Barutçugil’in Birbirinden özel eserlerinden oluşan “Ebrudan Yeşerenler” adlı sergisine Oda Başkanı Baha-

dır Baş ve Oda Etik Kurulu Sekreteri
Gülsen Işık katıldı.

tebrik
ziyaretleri
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Ünye İİBF Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Sakal Oda Ziyareti

O

rdu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sakal ve
İşletme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan
Yazarkan Oda Başkanı Bahadır Baş’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

B

oztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Ordu
Radyo, Televizyon ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Biran Yılmaz, Oda
Başkanı Bahadır Baş’ı ziyaret etti

O

damız Üyesi SMMM İlyas Bilgin, Oda Başkanı
Bahadır Baş’ı ziyaret etti.

O

damız Üyesi Yener Şensoy Oda Başkanımız
Bahadır Baş’ı Ziyaret Ederek, Görevinde Başarılar Diledi.
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O

damız Üyesi SMMM Hatice Kapısız Yılmaz ve Minik Yiğithan Yılmaz, Ordu Mali
Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş’ı
ziyaret ederek görevinde başarılar diledi

S

MMM Yeterlilik Sınavını kazanarak Odamıza Yeni Üye Olan SMMM Pelin Duman Kefeli, Minik Süleyman Deniz Kefeli ile eşi Ulaş
Kefeli ve Abdurrahman Cihan, Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş’ı ziyaret ederek
görevinde başarılar diledi.

O

damız Üyesi Hale TOLUKESER Oda Başkanımız Bahadır Baş’ı Makamında Ziyaret Ederek, Görevinde Başarılar Dilediler.

S

MMM olmaya hak kazanan Uğur Yavuz ile
SMMM Bitirme Sınavlarına giren Emel Azdeniz, Şeyda Kaya ve Odamız Stajyerlerinden Ozan Can Gül Oda Başkanımız Bahadır
Baş’ı Makamında Ziyaret Ederek, Görevinde Başarılar Dilediler

tebrik
ziyaretleri
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Ünye’de Meslek Mensubu Ziyaretleri Sürüyor…

O

da Başkanı Bahadır Baş ve Mesleki Dayanışma ve
Sosyal Kültürel Etkinlikleri Komisyonu Başkanı
Mustafa Bektaş ile birlikte Ünye’de meslek men-

supları SMMM Haluk Civanbay, SMMM Kadir Eyibilen,
SMMM Erol Güneş, SMMM Figen Karaoğlan ve SMMM
Muzaffer Kurt’u ziyaret ettiler.

Altınordu’da Meslek Mensubu Ziyaretleri Sürüyor…

O

da Başkanı Bahadır Baş, Altınordu’da meslek
mensupları SMMM Necmi Kara, SMMM Hülya Akçay, SMMM Tanju Kara, SMMM Necmettin Çakmak, SMMM Pervin Ünal Aydın ve SMMM Cafer
Özyürek’i ziyaret etti.
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Ordu Altınordu Belediyesi Başkanı Engin Tekintaş Ordu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını Ziyaret Etti

O

rdu Altınordu Belediyesi
Başkanı Engin Tekintaş, yeni
seçilen Ordu SMMM Odası
Başkanı Bahadır Baş’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Engin Tekintaş’ı ziyaretinde
Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır
Baş, başta olmak üzere Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez, Üst Birlik Delegesi Necmi Kara, Denetleme Kurulu Başkanı Tuncay Uzunçakmak, Etik Kurulu Sekreteri Gülsen
Işık, Mesleki Araştırma ve Mevzuat
Komisyonu Üyesi Tuğba Kılıç, Odamız Üyesi Mustafa Şenocak, Özlem
Yıldırım ve Numan Dervişoğlu karşıladı.
Ziyarette bir konuşma yapan
Başkan Engin Tekintaş, Uzun yıllar oda Başkanlığını yürüten Ertuğrul Yüksel’den sonra bayrağı sizin almanızdan dolayı hem sizi hem de
yönetiminizi tebrik ediyorum. Genç
ve dinamik bir ekip ile başladığınız
bu görevde inanıyorum ki güzel işlere imza atacaksınız. Altınordu Belediyesi diğer kurum ve kuruluşlar
ile yaptığımız ortak çalışmalarımızın
Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası ile de olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Serbest Mu-

hasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş “Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş’a
ve değerli Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemizin
yaptığı çalışmaları yakından takip
ediyor ve tebrik ediyoruz. Ordu’da

değişim ve dönüşüm hissediliyor”
şekkinde konuştu.

odamıza
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İstanbul SMMMO Başkanı Yücel Akdemir, Trabzon SMMMO
Önceki Dönem Oda Başkanı Veysel Zekai Bak ve Doç. Dr.
Volkan Demir Oda Başkanımız Bahadır Baş’ı bürosunda
ziyaret ettiler
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Ordu Defterdar Vekilinden Ordu SMMMO’ya Ziyaret

O

rdu Defterdar Vekili Mustafa Yılmaz Şimşek, Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Cabir Akın, Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kul, Gelir Müdürü Ramazan Çakan, Muhasebe Müdürü
Muhlis Öztürk ve Milli Emlak Müdürü Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır Baş’a iadei ziyarete bulundular.
Ziyaretçileri Oda Başkanı Bahadır Baş, Oda Sekreteri Mehmet
Ender Sönmez ve Disiplin Kurulu
Başkanı Murat Başaran Sağra karşıladılar.

Ziyarette konuşan Ordu Defterdar Vekili Mustafa Yılmaz Şimşek yapılandırmalar hakkında bilgiler verdi. ‘‘6736 sayılı kanun ile bazı
alacakların yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Daha çok mesleki kuruluşlara yapılandırmayla ilgili bilgiler vermeye çalışarak, yapılandır-

mayla ilgili bilgilendirme noktasında
desteklerinizi beklediğimizi belirtmiştik. Buda gözlemlediğimiz kadarıyla olumlu yansıyor, inşallah daha
da iyi olacaktır. Yapılandırmayla ilgili olarak pankartlar astık, yerel gazetelerde ilan verdik, valiliğin sitesinde,
kendi web sayfamızda kamu spotlarımız var. Devlet vergisel yönde borcu olanlara elini uzattı. Devlet bu yapılandırma kanunu ile borcu olanlara elini uzattı.’’ dedi.
Ordu SMMMO faaliyetlerinin
ve Ordu SMMMO ile Defterdar ve
Vergi Dairelerinin başarıyla uyguladığı sıfır sorun modelinin konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Bahadır Baş; “Defterdar Vekilimiz Mustafa Yılmaz Şimşek Beye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Kendisiyle hem odamızın faaliyetlerini hem de Ordu ekonomisi üzerine

konuşma fırsatı bulduk. Ayrıca Odamız Defterdarlık ve Vergi Dairesi Müdürlükleriyle iş birliği içerisinde her
alanda başarılı çalışmalar yapmaktadır. Kurumlar arasında sorunların
çözümü konusunda işbirliğimiz ve
karşılıklı bilgi alışverişimiz sürekli devam etmektedir.” dedi.

odamıza
ziyaretler
w w w.ordusmmmo. o rg. t r

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

53

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ordu SMMM Odası Başkanı
Bahadır Baş’ı Ziyaret Etiler

O

rdu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İbrahim Nasuhbeyoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Seyfi Sarı, Aytekin Genç
ve Genel Sekreter İsmail Hakkı Üçer,
Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş’ı makamında ziyaret
ederek görevinde başarılar diledi.
Ziyaretçileri Oda Başkanı Bahadır Baş, Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez, Disiplin Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra, Denetleme
Kurulu Üyesi Barış Sayan karşıladılar.
İki kurum arasındaki işbirliğinin
artırılması için yapılacak çalışmaların görüşüldüğü ziyarette konuşan
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin; Bugün bir nezaket
ziyaretinde bulunup, iki kurum arasında ortak yapılabilecek çalışmalar
konusunda fikir alışverişinde bulunmak istedik. Sizler kamu adına toplanacak kaynağın oluşması için önemli bir görev üstlenen meslek gurubusunuz. Çünkü vergi veren mükellefler ile vergi toplayan devlet arasında bir aracı kurum olarak görev yapıyorsunuz. Ayrıca, meslek temsilcileriniz iş dünyasının en önemli paydaşları arasında. İki kurumun hizmet
verdiği mükelleflerin aynı olduğunu
düşünürsek, birlikte ortak yapılacak
çalışmaların her iki kuruma olumlu
sonuçlar doğuracağını söyleyebili-

riz. Bizler işbirliğine her zaman açığız’ diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş; Ticaret Sanayi
Odaları hem sosyal hem de ekonomik anlamda ülkemizin ve şehirlerin
gelişmesine önemli katkıda bulunan

kurumların başında geliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odamızın da şehrimize önemli katkıları var. Bu ziyaretlerde iki kurum arasında yapılacak
ortak projeler için atılmış olan adım
olarak gördüklerini ifade ederek, etkinlikler başta olmak üzere her türlü
projede SMMM Odası olarak yer almaya hazır olduklarını belirtti.
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Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç
Ordu SMMM Odasını Ziyaret Etti

R

ektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
Ordu Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odası Başkanı
Bahadır Baş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu..
Rektör
Prof.
Dr.
Tarık
YARILGAÇ’ı Oda Başkanı Bahadır
Baş’ın yanı sıra Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez karşıladı.
OSMMMO Başkanı Bahadır
Baş; Ordu SMMM Odası olarak Üniversitemiz ile her türlü işbirliğine
hazır olduklarının altını çizerek nazik ziyaretinden dolayı Rektörümüz
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a teşekkür
ederim.” Dedi.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ ise Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’nın çalışma ve hizmet alanını çok beğendiğini ifade ederek şu
açıklamalarda bulundu;
Ordu Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’na gelerek yeni dönemde Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Bahadır Baş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Üniversitemizin sahip olduğu
bilgi birikimini ilgili sektörlerle pratiğe dönük tecrübe ile birleştirerek

Ordu İl Kültür ve
Turizm Müdürü
Uğur Toparlak
Ordu Mali
Müşavirler Odası
Başkanı Bahadır
Baş’ı makamında
ziyaret ederek
görevinde başarılar
diledi

üniversite-sektör işbirliğini oluşturmasını çok önemsediklerini belirten
Prof. Dr. Yarılgaç bu kapsamda üyesi ve stajyerleri bulunan Ordu SMMM
Odası ile üniversitemizin işbirliği yapacak pek çok bölüm ve programımızın olduğunu, daha önce olduğu gibi bundan sonrasında da işbir-

liklerimizin devam etmesini istediğini vurgulayarak Ordu SMMM Odası
Başkanı Bahadır Baş’a ve tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Ziyarette Oda Başkanı Bahadır
Baş’a, Risale-i Felekiyye kitabı takdim
edildi.

odamıza
ziyaretler
w w w.ordusmmmo. o rg. t r
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Ak Parti Altınordu İlçe Başkanı Mali Müşavir İbrahim Hekim
ve Yönetim Kurulundan Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı
Bahadır Baş ve Yönetim Kuruluna Ziyaret

A

k Parti Altınordu İlçe Başkanı Mali Müşavir İbrahim Hekim ve Ak Parti İlçe Yönetim
Kurulu Üyeleri Eyüp Bülür, Necmi
Kara, Gülsen Işık, ve Beraberindekiler
16.12.2016 Tarihinde Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen
Bahadır Baş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Oda Başkanı Bahadır Baş, Oda Disiplin Kurulu
Başkanı Murat Başaran Sağra, Oda
Denetleme Kurulu Başkanı Tuncay
Uzunçakmak ve Oda Sekreteri Ender
Sönmez Misafirleri hazır bulundu.
AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Mali Müşavir İbrahim Hekim şu
açıklamalarda bulundu. “Sayın Başkan ve ekibini oda seçimleri nedeniyle ziyaret diyoruz. Biraz gecikmiş
bir ziyaret olarak düşünülebilir. Ancak biz sayın başkan ile pek çok platformda bir arada oluyoruz. Görüş
alışverişinde bulunuyoruz. Bu günkü ziyaretimiz ile seçilen yeni Yönetim Kuruluna yeni dönemde başarılar diliyoruz. Meslek odalarının en
önemli vazifelerinden birisi; meslek
mensuplarının, üyelerinin ve onların paydaşları olan esnaflarının sıkıntılarını muhasebe noktasındaki problemlerini ve mevzuat konusundaki dertlerine çözüm üretmek
bu sorunları ilgili merciler ile paylaşmaktır. Ben Bahadır Bey’i geçmişten beri biliyorum ki bu konuda
hem özverili hem mevzuata hâkim
bir kardeşimizdir. İnşallah bu konuda
kendilerine yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”
dedi.
Oda Başkanı Bahadır Baş ise
şu açıklamalarda bulundu: ”Sayın

Başkan ve değerli ekibine ziyaretleri ve güzel ifadeleri için teşekkür ediyorum. Başkan bu arada belki bizi ziyaret ediyor. Ama aynı zamanda ev
sahibidir. Çünkü odamızın bir üyesidir. Biz mesleki konularla ilgili karşılaştığımız sorunları kim zaman Sayın
Başkan ile paylaşıyor. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. İmkânlar ölçüsünde katkı ve desteğini hissediyoruz.
Sayın Başkanıma zaten bildiği
bir konu olan mesleki sorunlarımız
ile ilgili bir çalışmayı huzurlarınızda takdim ediyorum. Kendisi meslek
mensubu olarak zaten bunları biliyor ama biz oda olarak ziyarete gelen bütün siyasi partilere bu sorunlarımızı yazılı olarak iletiyoruz.
Ayrıca Ba-Bs formları ile ilgili
Vergi Usul Kanununu taslağının esnafları sıkıntıya sokacağını, onlara
önemli yükler getirebileceğini ifade
ettik. İşletme Defteri ve Serbest Meslek defteri tutan mükelleflerin BaBs kapsamına alınması ve limitlerin
3.000 TL olarak belirlenmesi bu işletmeleri çok zorlayacaktır. Esnaflar

ciddi cezalar ile karşılaşabilir. Ayrıca Meslek Mensupları içinde önemli yeni yükler gelmektedir. Bu cezai
müeyyideler yanında esnaflara ekonomik olarak yeni maliyetler çıkartacaktır. Bunun daha makul seviyelere çekilmesini ve bu tür bildirimlerden, bilgi formlarından özel usulsüzlük cezası uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz.
Bir başka konu ise KOSGEB teşviklerinden serbest meslek erbabının yani biz mali müşavirlerinde yararlandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca KOSGEB müracaatları biz meslek mensuplarının görevi olmayıp.
Bu kanun teşvikten yararlanacak firmalar ile ilgili odalar ve KOSGEB’in
görevi olduğunu düşünüyoruz.
KOSGEB’e müracaat eden esnafa,
tüccara, işadamına “bu başvuruları muhasebeciniz yapacak” diyerek
başınızdan gönderiyorsunuz. Muhasebeci ile esnafı karşı karşıya getiriyorsunuz. Muhasebeci hiçbir kurumun yardımcı elemanı değildir. Kaldı
ki KOSGEB internet sitesi mesai saatleri içerisinde hizmet verememektedir.” dedi
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MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve Yönetim Kurulu
Üyelerinden Ordu SMMMO’ya Ziyaret

M

HP Ordu İl Başkanı Köksal
Yılmaz ve Yönetim Kurulu
üyeleri Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
Bahadır Baş’ı ziyaret ettiler.
Gerçekleşen ziyarette Ordu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş mesleki sorunlar ile ilgili çalışmayı MHP
İl Başkanı Köksal Yılmaz’a sundu.
Gerçekleşen ziyarette konuşan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz; ‘‘Sivil Toplum Örgütleri biz insanların ve Türk milletinin değerleridir. Sivil Toplum Örgütlerinin birçoğu siyasi partilerin il başkanları gibi çalışıyorlar. Bizlerde bunlara
bazen tepki koyuyoruz. Ben isterim
ki Türkiye’deki Muhasebeciler Odası
Başkanı Ordu’daki defter tutan arkadaşlarımızın sorunlarını, Esnaf Odası Ordu’daki BAĞ-KUR artışlarını, kira
artışlarını, Ayakkabıcılar, Berberler Odası’nın dernek başkanları siyasi partinin il başkanı gibi değil de
insanların sorununu çözen bir başkan gibi çalışmasını istedik. Ama biz
bunu göremedik. 14 yıl boyunca bütün sivil toplum örgütlerinin Muhtarlar Derneği’de dahil olmak üzere diğer kurumların başkanları siyasi par-

tinin il başkanı gibi çalışıyorlar. Siyasi
partilerle ilişkili çalışıp insanların sorunlarına çözüm bulmak amaçlı seçiyorlar. Sivil toplum örgütleri olarak
biz halkın önderi olmak istiyoruz.
Sizlerden de buna katkı sunmanızı istiyoruz. Sivil toplum örgütleri ile

karşılıklı diyalog içerisinde çalışmak
istiyoruz. 22. Olağan Genel Kurul’da
seçilerek başkan olan Bahadır Bey’e
ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.’’ dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Bahadır
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Baş konuşmasının devamında; Ordu
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın üye ve stajyer durumları hakkında bilgiler verdi.
‘‘Ordu Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası olarak siyaseti herkesin partisinde yapmasını istiyoruz.
Odalarımızda meslek siyaseti yapılsın. Mesleğin sorunları nedir, meslektaşın sorunları nedir bunlar tartışılsın istiyoruz. Bu konuda da hep
seçici olduk. Listelerimizi oluşturur-
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ken hep karma listeler oluşturmaya
özen gösterdik. Tek bir düşünceye,
tek bir gruba yönelik değil de karma bir grup oluşturduk. Bizden önceki Oda Başkanımız 18 yıl bu görevi yaptı. Kendisi bu karmayı düzgün
yaptığı için kamuoyundan takdir görüp büyük bir sevgiyle yasa gereği
bırakmıştır. Hükümetle en fazla sorun yaşayan meslek örgütü bizleriz aslında. Muhasebeci, Mali Müşavirlerin pek çok sorunları var. Nispi
Temsil seçim sisteminin kaldırılması,

Mesleki angaryalar son bulması, Beyan, ödeme ve bildirim sürelerinin,
Birliğimiz görüşü alınarak, uzatma
taleplerini karşılayacak biçimde rasyonel şekilde yeniden belirlenmesini, TÜRMOB yönetim kurulunun yapısı ile ilgili anti demokratik nitelik
taşıyan YMM ve SMMM’lerin sayısı ile
ters orantılı olan 5’e 4 temsil yapısına
son verilmesini, Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmesini istiyoruz’’. dedi.

Oda Başkanımız Bahadır Baş’dan, Ordu İl Emniyet
Müdürü Suat Çelik’e Taziye Ziyareti…

O

da
Başkanımız
Bahadır
BAŞ,
10.12.2016 tarihinde Beşiktaş da
meydana gelen terör saldırısı sonrasında Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’i
makamında ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Oda Başkanı Bahadır Baş; “Yaşanan
terör saldırısını lanetliyoruz. Şehit düşen Polislerimizi ve Vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bugün tüm muhasebe camiası olarak polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek için taziye ziyaretinde bulunduk. Biz
Mali Müşavirler her zaman ülkemizin, polisimizin yanındayız. Acılarını bütün muhasebe ailesi olarak yüreklerimizde paylaşıyoruz.
Bu duygularla ziyaret edip bu duygularımızı
sizlerle paylaşmak istedik” dedi.
Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik
ise :”Bu hain saldırıdan sonra bizleri gerek
telefonla gerek buraya gelerek ziyaret eden
bütün vatandaşlarımıza, bütün kurumlarımıza, bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerin ziyaretlerinde biz doktor olmak istiyorduk, artık polis olacağız diyorlar. Bunlar bizleri çok
duygulandırıyor. Milletimiz zor zamanlarda,
zor günlerde hep birlik ve beraberliğine sahip çıkmıştır. Türk milleti birlik ve beraberlik
içerisinde olduğu müddetçe asla yıkılmayacaktır. Biz bu vatana sahip çıkarsak asla başarılı olamayacaklar. Bu olaylar bizi daha da
güçlendiriyor. Bizim en büyük gücümüz
birlik ve beraberliğimizdir. Ziyaretiniz için
teşekkür ediyorum.” dedi
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Etik Eğitimleri Mesleki İtibar ve
Güven Artışı Sağlayacaktır

SMMM Selattin ÇAKIRSOY
TURMOB Etik Komite Üyesi

MESLEKİ ETİK
Değerli meslektaşlarım Etik kavramı o kadar çok yaşantımıza, girdi ki her şeyde ve her konuda etik Mi değil mi
sorgular olduk. Yöreye, Geleneklere, Örf ve âdete göre
çok değişik bir yapı gösteren ülkemizde Etik kavramı karmaşaya sebep olmakta yanlış algılanıp her konuda yerli
yersiz paylaşılmaktadır.
ETİK: VE AHLAK farklı ve uygulamada aynı değildir. Buna
dikkat etmemiz gerekmektedir.
MESLEK ETİĞİ
Mesleki faaliyette bulunan biz meslek mensuplarının;
Ahlak, Davranış, Görev ve Zorunluluk ve sorumluluklarını
tanımlayan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.
Meslek etiği; Kişinin İşletme yâda kurumun ve toplumun etik anlayışından etkilenir. Toplum, müşteriler, devlet meslek etiğini etkileyen unsurlardır.
Meslek etiği etik ikilemlerden ve etik sapmalardan olumsuz olarak etkilenir.
Etik ikilem, bir konunun birbiri ile çatışan iki tarafının bulunması ve bu iki tarafın doğruluğu tartışılabilir yanlarının olması şeklinde açıklanabilir.
Etik sapma ise, etik olmayan kararlar alınması durumudur. Bencilce davranmak ve herkesten farklı etik standartlara sahip olmak etik sapmalara neden olur…
Muhasebede meslek etiğine neden gereksinim duyulmuştur?
Meslek mensupları mesleki faaliyetlerini yerine getirir
iken her aşamada MESLEKİ YARGI kullanmaktadırlar
Mesleki faaliyete konu olayların ve mevzuatın karmaşık
olması meslek mensuplarının çelişkiye düşmelerine kurallarda ve kararlarda anlaşamama sorunları ile karşı karsıya kalmalarına neden olmaktadır.
Meslek mensupları bir tarafından dürüst olma tutarlı olma doğru kararlar alma sorumluluğunu üzerlerinde
bulundurmaktadırlar. Bu durum meslek etiğini ön plana
çıkarmakta ve önemli kılmaktadır.
Meslek etiği; müşterilere, Halka ve diğer uygulamacılara
yüksek standartlara oturtulmuş ahlaki davranışlarla hizmet verilmesidir.

Böylesi bir etik tanımı meslek mensubu arkadaşlarımızın;
UZMANLAŞMIŞ, SORUMLULUK BİLİNCİ TAŞIYAN, GÜVENİLİR, DOGRU, TARAFSIZ OLMA VASIFLARINA SAHİP OLMALARINI GEREKTİRİR
Değerli meslektaşlarım
Etik ve Ahlak ayrı kavramlardır dedik;
Günlük rutin kullandığımız bir ibare oldu ETİK ve Etik Dışı
diye bir ibarede her işe, her şeye kullanılır oldu artık yasa
dışı bile derken etik dışı demeye başladık;
Etik ve Ahlak sözcükleri sanki anlamdaş olarak kullanılamaya başlandı
AHLAK; İnsan ilişkilerinde uyulması gereken manevi ilke
ve kuralları içerir, Ahlakın etkisi ,yaptırımı, zorlayıcı gücü
insanın vicdanıdır…
Etik ise İnsanların töresel yada ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini araştıran felsefenin en eski
ve temel disiplinlerinden biridir. ve ahlak sözcüğünden
ayrıştırtmalıdır.
Özetle ETİK İyi davranışları belirleyen ilkeler bütünüdür,
SORUMLULUK GÖREV ERDEM HAK GİBİ kavramlar da
etikle paralel konumda yer alırlar.
Mesleki etik ilkelerin genel ahlak ilkelerinden farkı meslek özelinde mesleki davranış ilkeleri adıyla yazılması ve
bir belge olarak ortada olmasıdır
Bir meslek mensubunun yaptıkları diğer meslektaşlarını
da yakından ilgilendirir
Yanlış davranışı yalnız bunu yapanı etkilemekle kalmaz
mesleğe ve meslektaşa olan güveni sarsar
Etik ilkeler bireyleri grupları ve mesleği olası zararlardan
korumak geliştirici yüceltici ve mutlu kılıcı davranışları
özendirmek için hazırlanmıştır.
Etik günümüzde sadece Muhasebe mesleğinde değil
mesleklerin tümünde uyulması gereken temel hususların başında gelmektedir. Siyasette Yönetimde Yargıda Ticari yaşantıda Tıpta Eğitim bilim ve sanatta Yazılı ve görsel Basında Etik ilke ve değerler her zaman ön plandadır.
Peki Bizleri etik dışı davranışlara iten sebepler nelerdir.?
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-AİLE

zanımları Başlıklar halinde özetler isek ;

-YÖRESEL ALIŞKANLIKLAR

--yetersiz ve ilkesiz çalışanları ayrıştırmak

-ÇEVRESEL FAKTÖRLER

--meslek içi rekabeti belli kurallara bağlamak

-ÜLKEDSE YAŞANAN OLUMLU YÂDA, OLUIMSUIZ EKONOMİK HAREKETLİLİKLER

--mesleki sorumluluk bilinci kazanmak

-MESLEKİ STANDARTLARIN OLMAMASI
-ETİK KONUSUNDA BİLĞİSİZ OLMAMIZ
-YEREL ve GENEL ÖRF ve ADETLER ve yapılan hata sonucundaki cezalar
Bu gibi faktörler etik dışı davranışları etkilemektedir.
Bütün bu saptamalardan sonra TURMOB olarak yapılan
Farkındalık eğitimleri ile meslek örgütümüze etik kültürü
ve Etik ilkelerin uygulanması konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulan ETİK KOMİTE TURMOB başkanlığınca belirlenmiş bir takvim ve periyot içinde ETİK eğitimlere başlamıştır.
Etik değerlerin mesleki yaşamımızdaki yerini güçlendirecek çalışmalara devam etmektedir.
Bugün ülkemizde ETİK konusunda dünya ile entegre çalışan tek kurum TURMOB dur Diğer meslek kuruluşları
ve kamu kuruluşları çalışmalarımızı imrenerek takip etmektedirler.
IFAC ve Dünyanın tüm muhasebe Örgütlerinde ETİK
kurallar ve ETİK KOD lar oluşturulmuş ve TURMOB da
etik kodlar konusunda Kuruluşundan bu yana çalışmaktadır.
2001-de Meslek ahlak kuralları ile ilgili mecburi meslek
kararı önemli bir başlangıç olmuş
2007 de yayınlanan etik ilkeler yönetmeliği ıle etik kodlar oluşturulmuş
2014 yılında da tebliğ yayınlanarak meslektaşların meslek etiği eğitimi almaları ve sözleşme imzalamaları uygun görülmüştür.
Bu kapsamda yapılan Çalışmalarla 5000 civarında meslek mensubu arkadaşımıza uzaktan ve yüz yüze olmak
üzere eğitim verilerek meslek örgütü ile sözleşme imzalamaları sağlanmıştır sözleşme imzalayan meslektaşlarımıza TURMOB tarafından MESLEK ETİĞİ TAAHÜTNAMESİ Verilerek Odalarımızda web sayfalarında ilan edilmeleri sağlanmıştır.
Verilen bu eğitimlerde
DÜRÜSTLÜK
TARAFSIZLIK
MESLEKİ YETERLİLİK VE ÖZEN
GİZLİLİK
MESLEKİ DAVRANIŞ
Temel eğitim ilkeleri olarak algılanmış ve anlatılmıştır.
Meslek Etiği eğitimleri sonucu meslektaşlarımızın Ka-

--güvenilir ve saygın bir meslek kitlesi oluşturmak
--iş sahiplerinden ve diğer kaynaklardan yönelecek etik
tehditleri belirlemek bu tehditleri ortadan kaldırmak koruyucu önlemler konusunda bilgi sahibi olmak
--etik değerleri sadece mesleki alanda değil, sosyal ailevi çevrede uygulanabilir kılmaz
--etik değerlere sahip olmanın gurunu yaşamak ..
Etik komitesi olarak Etik kültürünü yaymak ve bilincini oluşturmak için en önemli desteğimiz odalar ve oda
başkanları ile odalarda kurulan etik komisyonlardır.
Bu konuya gereken önemi veren ve üzerinde ciddi olarak çalışan Odalarda Farkında olabilecekleri bir mesleki
itibar ve güven Artışı olacağı kesindir.
Önümüzdeki eğitim sürecinde tüm Oda başkanlarımızın Etik eğitim konusunda mevcut komisyonları ile birlikte daha belirgin ve destekleyici bir çalışma yapmalarını ümit ediyorum
Bu konuda Tarafımıza böyle bir yazı yazma fırsatını veren Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır BAŞ ve yönetimine şükranlarımı sunarım… Saygılarımla
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Sat, Geri Kirala, Al…
Banka Borcunu Yapılandır…
Vergi İstisnasını Kullan...
Doç. Dr. Volkan Demir

Galatasaray Üniversitesi
Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /
İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
vdemir@gsu.edu.tr

Bu ay; özellikle büyük ölçekli işletmeler tarafından bilinen
ve kullanılan ancak KOBİ’ler tarafından henüz tam olarak
farkındalığı yaratılamayan bir finansal kiralama yöntemi olarak SAT ve GERİ KİRALA yöntemi üzerinde durmaya çalışacağım. Bu yazımdaki amaç, bu yöntemin uygulanabilirliği
konusunda KOBİ’lerin dikkatine çekebilmektir.
1-

Sat ve Geri Kirala Nedir?

Sat ve Gelir kirala; yaygın şekliyle finansal kiralama (leasing)
olarak bilinen finansman aracının farklı bir yöntemidir. Klasik finansal kiralamada, finansal kiralamaya konu olan varlık işletmeye ilk defa girerken, sat ve geri kirala yönteminde
işletmede bulunan taşınır veya taşınmaz varlıklarını finansal
kiralama kuruluşuna satmakta ve daha sonra da geri kiralamaktadır. Bu yöntem ulusal ve uluslararası finansman uygulamalarında öteden beri mevcut bir yöntemdir. Ancak ülkemizde bu yöntemle ile finansman sağlamayı teşvik etmek
için 13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6361
sayılı kanun ile bir takım vergisel avantajlar da getirilmiştir.
Bu avantajlar 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile genişletilmiştir.
2- Sat ve Geri Kirala Hangi Finans Kuruluşları ile yapılabilmektedir?
Sat ve geri kirala yöntemi; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile yapılabilmektedir.
3-

Sat ve Geri Kirala Yöntemi Nasıl İşlemektedir?

Bu yöntemde, ilk önce şirket taşınır veya taşınmaz varlığını
güncel ekspertiz değeri ile ilgili finans kuruluşuna satmaktadır. Daha sonra ilgili finans kuruluşundan; finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen vadelerde geri ödemeler yapılmakta, vade bittiğinde de taşınır veya taşınmaz varlık sözleşmede belirlenen düşük bir tutar ile şirkete geri devredilmektedir.
4-

Sat ve Geri Kirala Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Sat ve geri kirala yöntemi ile şirketler;
a) Şirketler kendi varlıkları ile finansman sağlayabilmektedir.
b) Şirketin varlıkları arasında bulunan taşınır veya taşınmaz güncel değeri ile aktife alınmaktadır.
c) Kredi limitleri konusunda sorun yaşayan şirketler ile
dağınık ve fazla sayıda kredisi olan ve devamlı faiz ödemesi yapan şirketler bu borçlarını kapatabilmekte ve tek parça,
uzun vadeli borç yapılandırmasını gerçekleştirebilmektedir.
5-

Sat ve Geri Kirala Yönteminin Vergisel Avantajları Ne-

lerdir?
Sat ve geri kirala yöntemini kullanan işletmeler için; kurumlar vergisi, katma değer vergisi, alım-satım harcı, damga
vergisi konularında istisnalar mevcuttur.
Kurumlar Vergisi Avantajı: Bu yöntemi kullanan şirketler finans kuruluşuna varlığını sattığında, bu satıştan doğan kazancın tümü vergiden istisna olacaktır. Bu kazanç istisnasından yararlanmak için ise varlığı aktifte iki yıl bulundurma şartı yoktur. Bu istisna kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilecektir. Ayrıca istisna için Yeminli Mali Müşavir
raporu düzenlenmesi de gerekebilecektir.
Ayrıca kiralama süresinin sonunda, finans kuruluşu tarafından şirkete düşük bedel ile devredilen varlık için finans kuruluşu tarafında doğacak kazancın tümü de vergiden istisnadır.
Böylelikle şirketlerin aktiflerinde eskiden beri gelen ve düşük bedellerle muhasebeleştirilmiş ve zaman içerisinde değer kazanmış varlıklar bu yöntem ile aktife güncel değerleri ile alınabilmektedir.
Örneğin; şirketin eskiden alınmış ve aktifinde 100.000 TL ile
görünen bir arsasını, güncel değeri olan 1.000.000 TL ile finans kuruluşuna satıp tekrar geriye kiralaması durumunda alım-satım arasındaki 900.000 TL (1.000.000 TL-100.000
TL) vergiden istisnadır. Ayrıca aktifte 100.000 TL görünen
arsa artık 1.000.000 TL ile görünmeye başlayacaktır.
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara
devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet
eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen
kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen
veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (6728 sayılı Kanuna göre yapılan
devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır.
Katma Değer Vergisi Avantajı: KDV kanununda yapılan değişiklik ile, sat ve geri kirala yöntemi ile finans kuruluşuna
varlık satışı KDV’den istisnadır. Ayrıca finans kuruluşu tarafından yapılan kiralama ile süre sonunda kiracıya devrinde
de KDV olmayacaktır.
İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların edinilmesinde yüklenilen ve
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderileme-
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yen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine
ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
Alım-Satım Harcı Avantajı: Bilindiği gibi tapuda gerçekleşecek tescillerde (alım-satım) %2 alıcıdan %2 de satıcıdan olmak üzere, tapu alım-satım değeri üzerinden harç alınmaktadır. Sat ve geri kirala yöntemini kullanan şirketlerin, finans
kuruluşuna varlığını satışında (ilk satış) binde 4,55 oranında harç ödemesi gerekmektedir. Kira süresi sonunda ise finans kuruşunun şirkete varlığı geri satmasında harç yoktur.
Damga Vergisi Avantajı: Sat ve geri kirala yöntemi ile finansman sağlamak amacıyla düzenlenen sözleşmelerde ve kağıtlarda damga vergisi yoktur.
6- Sat ve Geri Kirala Yönteminde Yükümlülükler Yerine
Getirilmezse Ne Olur?
Sat ve geri kirala yönteminde esas amaç; şirketin varlığını finans kuruluşuna satıp, aynı finans kuruluşundan kiralaması ve kira süresi sonunda da aynı finans kuruluşundan düşük bedel ile satın alması yoluyla şirketlere finansman sağlamaktır. Bu ifadelerin aksine; şirket ile finans kuruluşu arasındaki sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin gerçekleşmemesi durumunda, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

7-

Sat ve Geri Kirala Yaptığımda Bilanço Değişecek mi?

Şirket, sat ve geri kirala yöntemini kullanması durumunda
bilançosu daha gerçeğe uygun duruma gelecek aktif ve pasifi daha sağlam olacaktır.
Örnek: Şirketin 100.000 TL değerinde bir binasının olduğunu, birikmiş amortismanının 25.000 TL olduğunu, bu binanın güncel değerinin 500.000 TL olduğunu kabul edelim.
Aynı zamanda şirketin devam ödediği birden fazla kredi faizi ve anaparası olduğunu ve artık banka borçlarını çevirmekte zorlandığını düşünelim. Sat ve geri kirala işleminde
sağlanan nakit ile banka kredilerinin kapandığını varsayalım. (Örnekte tüm detaylar verilmeden basitçe anlatılmaya
çalışılmıştır.)
Sabit Kıymet
Binalar
Birikmiş Amortisman
Net Değer

Pasif

Binalar
100.000 TL
Banka Kredileri
(Birikmiş Amortisman)
(25.000 TL)
………..						
…………

450.000 TL

Sat ve Geri Kirala Sonrası Bilanço 			
Aktif						
Pasif
Binalar (Haklar)
500.000 TL
Finansal Kiralama Borçları 620.000 TL
				
(Ertelenmiş Fin. Kir.Borçları) (120.000 TL)
………..			
Özel Fonlar
425.000 TL
				
…………

Sonuç
Şirketlerin varlık kalitesini gözden geçirerek, varlıkları arasında bulunan taşınır veya taşınmazları sat ve geri kirala yöntemi ile daha etki hale getirmelerinin önü açılmıştır. Böylece, ilgili taşınır veya taşınmaz şirkette kullanılmaya devam
edecek aynı zamanda da borçların yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayacaktır. Her türlü yöntemde olduğu gibi
bu yöntemde de şirketlerin kendilerine özgü olarak durumu değerlendirmeleri ve ona göre karar vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Mizan Değeri
100.000 TL
25.000 TL
75.000 TL

Sat ve Geri Kirala Sözleşmesi Şartları
Ekspertiz Değeri
Sözleşme Süresi
Finansal Kiralama Ana Para Tutarı
Finansal Kiralama Sözleşme Faiz Tutarı

Sat ve Geri Kirala Öncesi Bilanço 			
Aktif			

61

Tutar
500.000 TL
3 yıl
500.000 TL
120.000 TL
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Son Düzenlemeler Doğrultusunda Vergi
İnceleme Süreçlerinde Yeni Esas

Burhan DÜZ

E. Gelirler Başkontrolörü - E. Vergi Başmüfettişi
Yeminli Mali Müşavir
burhanduz@gmail.com

2010 yılında 6009 sayılı Kanunla yapılan
düzenlemelerle, 01.01.2011 tarihinden
geçerli olmak üzere; vergi incelemelerinde yeni bir sisteme geçilmiştir. Mükellef hakları ve mükellef hukukunun korunması konusunda çok önemli adımlar atıldı. Vergi incelemelerinde uygulanacak süreçler daha kurallı hale getirilerek net bir şekilde tanımlandı. Bu yeni
düzenlemelerle özetle vergi incelemelerinde uygulanacak esaslar belirlendi;
inceleme elemanlarının kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere
uymaları öngörüldü; tam ve sınırlı inceleme ayrımı getirildi; incelemelere süre
sınırlaması getirildi; özelge sistemi yeniden düzenlenerek, özelgelerin ceza yanında faiz açısından da koruma sağlaması sağlandı. Ayrıca Rapor Değerlendirme Komisyonları ihtas edildi.
Yapılan bu düzenlemelerden sonra en
son 25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren
“Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”; “Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”; “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” olmak üzere üç
temel yönetmelikle vergi inceleme görevinin verilmesi, defter ve belgelerin
alınması, inceleme tutanakları, inceleme
tutanaklarında yer alacak unsurlar, vergi
inceleme raporlarının düzenlenmesi ve
yetki hükümlerinde önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan bu değişiklikler ve bu değişiklikler sonucunda mükelleflere verilen yeni
haklar ve vergi inceleme sürecinde yeni
esaslar bu makalemizde açıklanmaya
çalışılacaktır.
Defter ve belgelerin istenmesine ilişkin ibraz süresi 15 günden az olamayacak
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Defter

ve belgelerin alınması” başlıklı 12. maddesinde yapılan değişiklikle; inceleme
için defter ve belgelerin istenmesine ilişkin mükellefe yazılan defter belge isteme yazında, 15 (onbeş) günden az olmamak üzere ibraz süresine ilişkin sürenin bildirilmesine yer verilmesi zorunlu
hale getirilmiştir. İncelemeye ilişkin defter belge ibraz yazında ibraz süresinin
yer alması daha önce de vardı. Yapılan
değişiklikle yazıda yer alacak sürenin en
az 15 (onbeş) gün olması zorunlu hale
getirilmiştir.
Vergi inceleme konusu ve dönemi ile
ilgili olmayan hususlara ilişkin bilgi ve
belge istenemeyecek
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Vergi inceleme görevinin verilmesi” başlıklı
6. maddesinde yapılan değişiklikle; vergi incelemesinin, sadece inceleme görev
yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılacağı, inceleme konusu
ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir
hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamayacağı açıkça
hükme bağlanmıştır. Yapılan değişiklikten önce de bu sınır aslında vardı ancak
bu hüküm ile bu konu netleşmiş oldu.
Vergi İnceleme Tutanağını imza öncesi isteme hakkı
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İnceleme tutanakları” başlıklı 16. Maddesinde;
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların inceleme esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik edebileceği belirtilmiştir.
Yönetmeliğin anılan maddesinde yapılan değişiklikle, bu tutanakların taslaklarının, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda 2 ( iki) gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulacağı hüküm
altına alınmıştır. Bu değişiklikle mükellef
hakları konusunda çok önemli değişiklik

yapılarak incelenen mükellefin kendisini
savunması konusunda önemli olanaklar
sağlanmıştır.
Vergi İnceleme Tutanağında yer alacak konular
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İnceleme tutanaklarında yer alacak unsurlar”
başlıklı 17. maddesinde yapılan değişiklikle; taslak tutanağın mükellef bilgisine
sunulduğunun ve dinlenme talebi olup
olmadığına ilişkin mükellef kararının inceleme tutanaklarında yer alması öngörülmüştür. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, taslak tutanağın mükellef bilgisine
sunulduğunun ve dinlenme talebi olup
olmadığına ilişkin mükellef kararının inceleme tutanaklarında yer alması öngörülmektedir.
Vergi İnceleme Raporlarında mükellef
açıklamalarına yer verilmesi
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü
ve tutanakta yer alan itiraz ve düşünceleri ile bunlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerine raporun eleştirilen hususlar bölümünde yer verilmesi öngörülüyor. Yapılan bu değişiklikle mükelleflerin itirazlarının raporda incelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Mükellef lehine düzeltmelerin yapılması açıkça hüküm altına alınmıştır
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin incelemelerde uyulacak temel ilkelerini sayan 4. maddesinde, vergi incelemesindeki amacın, ödenmesi gereken vergi
tutarını doğru olarak tespit etmek olduğu, inceleme sonucunda, gerekmesi halinde, mükellef lehine düzeltmelerin de
yapılması gerektiği belirtilmiştir. Eskiden
beri yürürlükte olan bu düzenleme gereği, incelemede tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltmelerin de vergi inceleme eleman-
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ları tarafından dikkate alınarak yapılması gerekmekteydi. Ancak bugüne kadar
çoğunlukla uygulamada bu kurala fiilen
uyulmamaktaydı. Fiilen uyulmadığı görülen bu kural, Yönetmeliğin vergi inceleme raporlarıyla ilgili maddesine açıkça
yazılarak güçlendirilmiş oldu.
Maliyeden Teşekkür Yazısı..
Yönetmelikte bir yıl öncesine kadar, yapılan incelemeler sonunda eleştiriyi gerektiren bir hususa rastlanmaması halinde bu durumun, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir raporla nezdinde inceleme yapılana bildirileceği
hükmü yeralmaktaydı. Yönetmeliğin bu
hükmü gereği, vergi incelemesi yapıldığında vergi kanunlarına aykırı bir durum
tespit edilmediyse düzenlenecek raporun incelenen mükellefe verilmesi gerekiyordu. Bu raporu alan mükellef de incelemenin tamamlandığını ve vergi düzenlemelerine aykırı bir işleminin olmadığının vergi inceleme elemanı tarafından kabul edildiğini biliyordu. Yine bu
Yönetmelikte bir yıl önce yapılan değişiklikle, eleştiri içermeyen rapor örneğinin mükellefe verilmesine ilişkin düzenleme bilinmeyen ve kamuoyuna açıklanmayan bir nedenle kaldırılmıştı.
Şimdi yönetmelikte yapılan en son değişiklikle , tekrar olması gereken noktaya dönüldü ve vergi incelemesi sonucunda, eleştiriyi gerektirecek herhangi
bir hususun tespit edilememesi halinde
bu durumun ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile bildirilmesi öngördü. Yani
yapılan bu düzenleme ile mükelleflere
incele sonucunda eleştiri gerektiren bir
husus tespit edilmediği zaman bir teşekkür yazısı yazılacaktır.
İnceleme Raporunun özetinin dinlenme öncesi mükellefe verilmesi
6009 sayılı Kanunla yapılan düzenleme
ile vergi incelemesi sonucu yazılan raporlar, işleme konmadan önce, vergi inceleme sürecinde Rapor Değerlendirme
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Komisyonları tarafından mevzuata uygunluk yönüyle değerlendirilmektedir.
Bu yolla düzenlenen raporlarda mevzuata aykırılık varsa rapor değerlendirme
aşamasında giderilmesi amaçlanmaktadır. Rapor Değerlendirme Komisyonları gerekli görürse veya talep edilirse,
mükellefi dinleyebiliyor. Mükellef talepleri genellikle kabul ediliyor. Yönetmelik değişikliği öncesinde, dinlenme talep
eden mükelleflere, rapor örneği verilmediği gibi raporda yer alan eleştirilere ilişkin bir bilgi de verilmiyordu. Dinleme talep eden mükellefler, raporda hangi konuda niye eleştirildiklerini bilmeden tahmin ettikleri eleştiriler konusunda kendi
görüşlerini anlatmaya çalışıyorlardı.
Yönetmelikte yapılan en son değişiklikle, hakkında vergi incelemesi yapılan
mükelleflerden dinlenme talep edenlere, dinlenmeden önce, raporda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetinin verilmesi öngörülüyor. Yapılan bu değişiklikle, komisyona dinlenmek üzere giden ancak raporda yer alan eleştiri konularını bilmeyen
mükellefin, bu ihtiyacı giderilmiş, Komisyona mükellefin daha hazırlıklı gitmesine de olanak sağlanıyor.
İnceleme Raporlarında Vergi Tekniği
Raporlarına ilişkin değerlendirmelere
yer verilecek
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile yapılan düzenlemeyle;
Yönetmeliği’nin “Vergi İnceleme Raporları” başlıklı 57. Maddesinin 3. Fıkrasında
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“(4) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef
nezdinde düzenlenecek vergi inceleme
raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte

belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilir.”
Yapılan bu düzenleme ile vergi inceleme
raporlarına vergi tekniği raporlarının eklenmeyeceği ancak raporlarda vergi tekniği raporunda yapılan açıklama ve tespitlere detaylı olarak yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Oda ve Birlik Denetim Raporu
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin
“Disiplin Soruşturması Raporu” başlıklı
65’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
MADDE 65/A - (1) Oda ve Birlik Denetim
Raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi sonucu düzenlenen rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve Birlik Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.”
Bu düzenleme ile oda ve birlik denetimi
sonucunda düzenlenmesi gereken rapor
adı belirlenmiştir.
Sonuç olarak yukarıda detaylı olarak yer
verdiğimiz bu değişikliklerle Maliye Bakanlığı mükellefler lehine olmak üzere mükellef hukukuna ilişkin çok önemli değişikliklere imza atmıştır. Bu düzenlemelerin çoğu aslında uygulanması gereken şeyler olmakla birlikte fiiliyatta uygulanmamakta idi. Bu düzenlemelerle
vergi inceleme süreçleri açık ve daha net
kurallara bağlanmıştır. Ancak ne kadar
iyi düzenleme yapılırsa yapılsın önemli olan fiiliyatta uygulamadır bu düzenlemelerin uygulamasını ve yansımasını zaman gösterecek olup zamanla bu
kuralların fiiliyatta uygulanması kanaatimizce oturacaktır.
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2017 Yılı Sosyal Güvenlik ve Çalışma
Hayatında Neler Değişiyor
Vedat İLKİ
Sosyal Güvenlik Müşaviri/Adli Bilirkişi
vedat.uzman@gmail.com

I-GİRİŞ
2017 yılında Sosyal Güvenlik alanında
değişikliklerin başında Asgari ücrettin
artış oranın belirlenmesiyle birlikte işverenler tarafından merakla beklenen
sigorta primine esas kazançlar,bunun
yanında idari para cezaları ve yeni teşvik uygulamaları gelir.
Çalışma
hayatında
ise
işsizlik
sigortası,iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezaları da önemli yer tutar.

Aşağıdaki tabloyu incelediğimizde AGİ
hariç 1.270,75 TL/Net ,
2017 YILI
ASGARİ ÜCRET

2016 YILI ASGARİ
ÜCRET

ARTIŞ
ORANI

GÜNLÜK
ARTIŞ

BRÜT

1.777,50

BRÜT

1.647,00

7,92%

4,35

NET

1.270,75

NET

1.177,46

7,92%

3,11

AGİ

133,31

AGİ

123,53

7,92%

0,33

NET

1.404,06

NET

1.300,99

7,92%

3,44

II-2017 YILI ASGARİ ÜCRET

Bekar işçinin AGİ dahil 133,31 ile birlikte ele geçen tutar 1.404,06 TL/Net
ödenecektir.

4857/39 Maddesi dayanak olarak alınmıştır.

Kısaca artış oranı %7,92 olarak yürürlüğe girmiştir.

Asgari ücret işçilere normal bir çalışma
günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda,
konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmıştır.

Maktu aylık ile çalışanların iş sözleşmeleri gereği “Hasta, izinli veya sair
sebeplerle’’ mazeretli olduğu hallerde
dahi aylığı tam olarak ödenir.

Asgari ücretin belirlenmesinde tüm işkolları ve günlük esası üzerinden hareket edilecektir.Asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirlenir.
Asgari ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esas alınır. Aylık, haftalık, saat
başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda
gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

İşveren Maliyeti %7,29 oranında artmıştır.

İşçilerin ücretleri,işçi ve işveren iş sözleşmesiyle anlaşarak günlük[ yada saat
ücretix7,5 olarak(günlük)] tespit edilebilinir.
Bunlar toplanır, ayın 28,29,30,31 olmasına göre maaşı belirlenir.
Asgari ücret günlük tespit edildiği için
maktu aylık olarak algılanması ileride
sıkıntılar yaşatabilir.

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.777,50

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.647,00

7,92%

İŞVEREN PAYI SGK %20,5

364,39

İŞVEREN PAYI SGK %20,5

337,64

7,92%

İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK %2

35,55

İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK %2

32,94

7,92%

SGK TEŞVİK %5

-88,88

SGK TEŞVİK %5

-82,35

7,92%

İŞVEREN MALİYETİ

2.088,56 İŞVEREN MALİYETİ

1.935,23

7,92%

(*)
6111 sayılı Kanuna göre 4447/Geçici
Madde 10 göre 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede
belirtilen diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanır ifadesine
göre işveren maliyeti sıfır olacaktır.
Arka sayfada bulunan tablo da yer alan
tutarlar Eylül ayında vergi dilimine girileceği için (Fazla Mesai yapan yada yan
ödeme hakları alanlar için bu süre kı-

01/01-31/12/2017

ASGARİ ÜCRET

2017

2017

2016

2016

AYLIK ARTIŞ

GÜNLÜK ARTIŞ

ARTIŞ ORANI

1.777,50

59,25

1.647,00

54,90

130,50

4,35

7,92%
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2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET YIL SONUNA KADAR AYNI TUTARDAN ÖDENECEK

salabilir.)

AY

ÜCRET TİPİ

OCAK

ASGARİ ÜCRET

Maliye Bakanlığı 2016 yılındaki
benzer tebliğ yayınlayarak ‘’ hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Mahsup işleminin yapılabilmesi için,
söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş
olması gerekmektedir.’’ İbaresiyle 2017
yılında uygulanması beklenecektir.

BRÜT

AGİ TUTARI

TOPLAM

1.777,50

133,31

1.404,06

ŞUBAT

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

MART

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

NİSAN

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

MAYIS

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

HAZİRAN

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

TEMMUZ

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

AĞUSTOS

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.404,06

EYLÜL

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.374,17

EKİM

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.328,52

KASIM

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.328,52

ARALIK

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

133,31

1.328,52

Tabi ki burada esas alınacak tutar
1.404,06 TL altına düşen hizmet erbabı
için uygulanacaktır.

III-SGK ESAS PARAMETRELER
2017 yılında SGK SPEK tutarları alt
kazanç tutarının 7,5 katı olarak uygulanacaktır.

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı

:

59,25 TL,

Aylık kazanç alt sınırı

:

1.777,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı

:

444,38 TL,

Aylık kazanç üst sınırı

:

13.331,40 TL,

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk
zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

ödeyeceklerdir.

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
tabi sigortalıların;

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

- Yemek parası:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık
sigortası aylık prim tutarı;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;
59,25 TL x % 6 = 3,56 TL(*)(Günlük),
- Çocuk zammı:

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60
g1) olduğu tespit edilenler için,

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

1.777,50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL,

1.777,50 TL x % 2 = 35,55 TL (Aylık),
- Aile zammı (yardımı):

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2)
olduğu tespit edilenler için,

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

1.777,50 TL x % 12 = 213,30 TL,

1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (Aylık)

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit
edilenler için, 1.777,50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL,

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst
sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,
1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre:
59,25 TL x 30 x % 34,5 = 613,24 TL(*), **%5 indirim:524,36 TL.

IV‐ÜCRETLİLERİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE AGİ
2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

Günlük kazanç üst sınırına göre:

13.000

TL'ye kadar

444,38 TL x 30 x % 34,5 = 4.599,33 TL, **%5 indirim:3.932,76 TL.

30.000

TL'nin

13.000

TL'si için

1.950

TL, fazlası

20%

110.000

TL'nin

30.000

TL'si için

5.350

TL, fazlası

27%

110.000

TL'den
fazlasının

110.000

TL'si için

26.950

TL, fazlası

35%

(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,
1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre:
59,25 TL x 24 x % 34,5 = 490,59 TL, **%5 indirim:419,49 TL.
Günlük kazanç üst sınırına göre:
444,38 TL x 24 x % 34,5 = 3.679,47 TL(*), **%5 indirim:3.146,21 TL. prim

15%

2017 YILINDA MEDENİ DURUMUNA GÖRE
BİR AYLIK
ASGARİ

İNDİRİME ESAS

İNDİRİM

MEDENİ DURUMU

NET TUTAR

AGİ DAHİL
NET

133,31

BEKAR

1.270,75

1.404,06

159,98

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

1.270,75

1.430,73

179,97

EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

1.270,75

1.450,72

IV‐ÜCRETLİLERİN
GELİR VERGİSİ
TARİFESİ
VE AGİ
2017 YILINDA
MEDENİ
DURUMUNA

BİR AYLIK

6613.000

110.000

ORDU

TL'ye kadar
SERBEST

30.000
ASGARİTL'nin

MUHASEBECİ

15%

13.000MÜŞAVİRLER
1.950
İNDİRİME
ESAS TL'si için
MALİ
ODASI

TL'nin

30.000

TL'si için

TL, fazlası

20%

5.350

TL, fazlası

27%

26.950

TL, fazlası

BEKAR

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

BİR AYLIK

179,97
EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
İNDİRİME ESAS

1.404,06

1.270,75

ASGARİ

199,97
EŞİ ÇALIŞMAYAN
İNDİRİM
MEDENİ DURUMU
133,31
BEKAR
226,63

1.270,75

makale
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günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 59,25 TL asgari
1.270,75
1.430,73
günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.

2017 YILINDA MEDENİ DURUMUNA GÖRE

159,98

NET
35% TUTAR

AGİ DAHİL
NET
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İNDİRİM
DURUMU
110.000
TL'den MEDENİ
110.000
TL'si için
fazlasının
133,31

GÖRE

2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

2 ÇOCUKLU
NET TUTAR
1.270,75
ÇOCUKLU/FAZLASI

AGİ DAHİL
1.270,75İDARİ
NET

1.450,72
1.470,72
PARA
CEZALARI

1.404,06 1.270,75

1.497,38
5510 sayılı
Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil ta133,31
EŞİ ÇALIŞAN(DUL‐BOŞANMIŞ) ÇOCUKSUZ
1.270,75rihinde geçerli
1.404,06
olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tes179,97
EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
1.270,75
1.450,72
pit
edilen
aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para ceza153,31
EŞİ ÇALIŞAN(DUL‐BOŞANMIŞ)
1 ÇOCUKLU
1.424,06
199,97
EŞİ ÇALIŞMAYAN
2 ÇOCUKLU
1.270,75
1.470,72 1.270,75
sı uygulanması gerekmektedir.
159,98

EŞİ ÇALIŞMAYAN 3

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

1.270,75

1.430,73

226,63

EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU/FAZLASI
1.270,75
1.497,38
173,31
EŞİ ÇALIŞAN (DUL‐BOŞANMIŞ)
2 ÇOCUKLU
1.270,75

1.444,06

Buna göre, 1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işlenen
1.777,50 TL esas alınarak idari para cezası uygula199,97
EŞİ ÇALIŞAN (DUL‐BOŞANMIŞ) 3 ÇOCUKLU
1.270,75fiiller için1.470,72
153,31
EŞİ ÇALIŞAN(DUL‐BOŞANMIŞ) 1 ÇOCUKLU
1.270,75
1.424,06
nacaktır.
133,31

EŞİ ÇALIŞAN(DUL‐BOŞANMIŞ) ÇOCUKSUZ

1.270,75

1.404,06

173,31
2 ÇOCUKLU
1.270,75
1.444,06 1.270,75
213,3EŞİ ÇALIŞAN
EŞİ(DUL‐BOŞANMIŞ)
ÇALIŞAN (DUL‐BOŞANMIŞ)
4 ÇOCUKLU
199,97

EŞİ(DUL‐BOŞANMIŞ)
ÇALIŞAN (DUL‐BOŞANMIŞ)
5
EŞİ ÇALIŞAN
3 ÇOCUKLU
1.270,75

226,63
ÇOCUKLU/FAZLASI
EŞİ ÇALIŞAN (DUL‐BOŞANMIŞ) 4 ÇOCUKLU

213,3

226,63

EŞİ ÇALIŞAN (DUL‐BOŞANMIŞ) 5
ÇOCUKLU/FAZLASI

1.270,75

1.484,05

1.270,75

1.497,38

1.270,75VII-YENİDEN
1.497,38
DEĞERLEME ORANINDA İDARİ PARA

V‐ENGELLİLERİN VERGİ İNDİRİMİ

V‐ENGELLİLERİN VERGİ İNDİRİMİ
ENGELLİLİK
AYLIKAYLIK
ENGELLİLİK
İNDİRİMİ İNDİRİMİ
TUTARLARI
(TL)
TUTARLARI
(TL)
Engellilik Dereceleri

Engellilik Dereceleri

2017
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CEZALARI
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı
için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
- 854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC
- 4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

470

210

Engelli çalışanlar ise asgari ücretten vergi dilimine I,II Derecede olanlar vergi dilimine girmezken,III.Derece engelli ise
Kasım ve Aralık ayında 1.404,06 TL. altına düşecektir.

VI-SGK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK VE İDARİ PARA CEZALARI
SGK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe
girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların
alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.Buna göre, 5510
sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile 5. maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
1.1.2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve
geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam
eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük
kazançları 59,25 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2017
tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları

- 5953 sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İPC
- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa
Göre Uygulanacak İPC
- 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu
- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre İPC

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal
kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾’ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma
hakkını etkilemez.

VIII-BES NEDİR?
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik
planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
6740 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle çalışanlar
01/01/2017 tarihinden itibaren otomatik olarak BES kapsamına alınacaklar.
Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci
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maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının
yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına
maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BKK ile işyerleri ve çalışanları belirlenecektir.Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 SS ve GSSK göre belirlenen SPEK
%3 tutarı olacaktır.(Örnek:1777,50 x0,03=53,33 TL. ila
13331,40×0,03=399,94 TL. arasında) BKK oranı 2 katına kadar
(%6 çekmeye) artırmaya, %1’e kadar azaltmaya veya katkı
payına maktu (sabit) limit getirmeye yetkilidir.
2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET YIL SONUNA KADAR AYNI
TUTARDAN ÖDENECEK
ÖZEL SEKTÖR
ÇALIŞAN SAYISI

BES GEÇİŞ TARİHİ

Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan bir işverene
bağlı olarak çalışanlar
Çalışan sayısı 250’i ve üzerinde ancak 1000’den
az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar
Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar
Çalışan sayısı 50’i ve üzerinde ancak 100’den az
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.01.2017
01.04.2017
01.07.2017
01.01.2018
01.07.2018
01.01.2019

Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

➢

Türk vatandaşı ,

➢

Mavi Kartlı,

➢

5510 göre 4/a ve 4/c statüsünde çalışanlar

İşverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan
45 yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe
başladığı tarihte 45 yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışanları istihdam eden işverenleri kapsıyor.
IX-İŞSİZLİK SİGORTASI
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857
sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.
X-KIDEM TAZMİNATI
1475/14.Maddesi esasları dikkate alınarak 1 yıllık kıdemi
olan çalışanlara işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence
işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

KAMU SEKTÖRÜ

Unsurlar

Veri

Temmuz

ÇALIŞAN SAYISI

Aylık Gösterge

1.500

144,09

Ek Gösterge

8.000

768,46

Taban Aylık Göstergesi

1.000

1.503,60

Kıdem Göstergesi

500

48,03

Tazminat Yansıtma

215

1.961,98

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, 10/12/2003
tarihli ve 5018 Tabi Olanlar Ekli Listeler I,II,III ve IV
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, diğer kamu
idarelerinde

BES GEÇİŞ TARİHİ
01.04.2017

01.01.2018

Kıdem Tazminat Tavanı

4.426,16

Aşağıda 2017 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı verilmiştir.
Son 4 Aylık Prime Hesaplanan
Esas Kazançların İşsizlik ÖdeAylık Ortalaması
neği Miktarı

Damga
vergisi

Ödenecek
İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

1777,5

711,00

5,40

705,60

Son 12 Ay 3.500 TL ile Çalışan

3500

1.400,00

10,63

1.389,37

Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan

5000

1.422,00

10,79

1.411,21

XI-SONUÇ
2017 yılında Asgari Ücrette 7,92 oranında artışla birlikte yazımızda inceleme yaptık.Tüm yıl boyunca 1.404,06 TL uygulanacağı müjdesini de aldık.Buna göre başta AGİ olmak
üzere,SPEK artışlar %7,92 oranında artmış,Geçici İş Göremezlik ve İPC aynı miktarda belirlenmiştir.Kabahatler kanununa göre VUK yeniden %3,83 oranında değerlemeyle birlikte İPC artmıştır.Bordroya esas ücretlilerde gelir vergisi ve
engelli vergi indirimi de aynı oranda artmıştır.İşsizlik sigortasında %7,92 oranında artış olmaktadır.Kıdem tazminatı
miktarı ise %3 oranında artmıştır.

1/01/2017 tarihinden itibaren de Otomatik BES geçiş esasları da belirlenerek yürürlüğe girmiştir.
2017 Yılında işverenler için Asgari ücret benzeri teşvik,ayrıca
Aralık 2016,Ocak 2017,Şubat 2017 ait prim ödeme sürelerine
9 aylık erteleme de gündeme gelecektir.
Dip not:
SGK Esas Tutarlar ve diğer tutarlar için Resmi Kurumların internet sitelerinin takip edilmesi gereklidir.
Rakamsal değerler bilgi için yazılmış olup sorumluluk alınmamaktadır.
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BÜYÜKŞEHİRLERDE APARTMAN, SİTE
YÖNETİMLERİ ve MUHASEBESİ - 3
Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı
ygursoy@uludag.edu.tr

Bir önceki sayılarda (46 ve 47) siz değerli meslek mensubu hemşerilerime site yönetimlerinin özellikleri, genel uygulamaları, vergi ve yasal yükümlülükleri hakkında bilgiler sundum. Bu sayıda site yönetimlerinde tekdüzen hesap planına
uyumlu muhasebe uygulamalarını
açıklayacağım.
Burada dikkat edilmesi gereken
konu; daha önceki sayılarda açıklandığı şekilde vergi ve vergi kaybını doğuran finansal işlemlerin oluşma ihtimalinin söz konusu olması halinde site ve apartman yönetimlerinin
mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekir. Mükellefiyetin tesisi halinde katma değer vergisi ile vergi usul konunu hükümleri de devreye girer.
Bu uygulamayı, bilimsel verilere dayalı çalışmaları ile Anadolu
‘nun yıldızı Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, “Bina Yöneticiliği ve Site İşletmeciliği” ne hazırladığım yayınımla birlikte paylaşmaktayım. Yeni nesil genç yöneticiler artık
bilgili ve donanımlı yetişmektedir.
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak “Apartman ve Site Yöneticiliği Yazılım Programları” yönetim,
istihdam, tedarik, tahsilat, aidat ve
muhasebe işlemlerini entegre yapabilmektedir.
Bina yöneticiliği, site işletmeciliği ayrıca bu uygulamalara aracılık yapan hizmet işletmeleri gelecek dönemlerin standardı yüksek
en verimli işletmeleri olacaktır. Meslek mensuplarımıza; bu sektöre yasal
uygulamaları ve sorumlulukları açıklamada büyük görev düşmektedir.
Meslek mensuplarımızın bu girişimci, uygulamacılara meslek hizmetini sunarken, yararlı olabilmeleri adı-

na bu çalışmayı kaynak olarak kullanabilmelerine destek olmayı arzu ettim.
Bu sayıda; Bilanço Esasına Göre
Defter Tutan, Site Yönetimi İşletmelerinde Muhasebe Uygulamalarını
açıklayacağım.
Bir sonraki sayıda; İşletme Esasına Göre Defter Tutan, Site Yönetimi İşletmelerinde Muhasebe Uygulamalarında buluşmak, ve Tüm Ordu
‘lu meslek mensuplarına yararlı olması dileğimle;

b)

Defter-i kebir (Büyük defter),

c)

Envanter defteri,

d) Genel Kurul Karar Defteri (tüzel
kişilik olması halinde),
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
(tüzel kişilik olması halinde),
f) Ortaklar Defteri, (tüzel kişilik olması halinde)dir.
Site yönetimi, işletme esasına tabi
özelliklerini taşıyor ise kat malikleri
kurulu defteri ve denetim defteri dışında ayrıca “İşletme Defteri” tutar.

Site Yönetiminde Tutulması Zorunlu Defterler
Site yönetiminin muhasebe işlemlerinde tutulması zorunlu defterler;
• Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre tutulması zorunlu defterler,
• Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu defterlerdir.
Kat Malikleri Kanuna Göre Tutulması
Zorunlu Defterler
Kat Mülkiyeti Kanunu‘na göre tutulması zorunlu defterler;
• Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri,
• Kat Malikleri Kurulu Gelir, Gider
Defteri,
• Kat Malikleri Kurulu Denetim Defteridir.
Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler
Site yönetimi, bilanço esasına tabi
işletmelerden her hangi birinin özelliklerini taşıyor ise kat malikleri kurulu defteri ve denetim defteri dışında
aşağıdaki defteri tutmak zorundadır:
a)

Yevmiye defteri,

Site Yönetiminin Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü
Site yöneticisi, muhasebe işlemlerinde geçerli belgeleri ve defterleri bir dosyada saklamaya mecburdur.
Kapıcı, kaloriferci, güvenlik, temizlik vb. elemanlarının sosyal güvenlik kurumu ile ilgili belgelerini 10
yıl saklamak zorundadır.
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan,
Site Yönetimi İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
Bilanço esasına göre defter tutulan site yönetiminin muhasebe işlemlerinde finansal olaylar, tahakkuk eden gelir, gider, borç ve alacaklar detaylı olarak izlenir. Dönem sonlarında bilanço, gelir tablosu ve diğer
mali tablolar, kat malikleri ve diğer
üçüncü kişilerin bilgisine sunulur.
ÖRNEK: Kuruluş ve Taahhütlerin
yerine getirilmesi,
AB Site Yönetimi genel kurulunda; 50 adet kat maliklerinin 50.- TL
ortaklık payı ile (50 x 50) 2.500.- TL
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sermaye ile “AB Site Yönetim İşletmesi” kurulmasına karar verilmiştir. Kat maliklerinin her biri ortaklık payları tutarını nakit olarak makbuz karşılığı site yönetimine ödemiştir.

a)

Kuruluş tahakkuk muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.
01 –––––––––––––––––– 02.01.201x ––––––––––––
BORÇ
ALACAK
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
2.500.‐
501.01.01. Adem Ay, 1.no‘lu Daire S. Payı
501.01.02………….. (Her Kat Maliki İçin Açılır)
500 SERMAYE
2.500.‐
500.01.01 (Her Kat Maliki İçin Açılır).
Kuruluş sermaye taahhüt kaydı.
–––––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––
b) Taahhütlerin yerine getirilmesi aşağıdaki şekilde kaydedilir.
02 ––––––––––––––– 02.01.201x –––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
100 KASA HESABI.
2.500.‐
100.01.01. Site Merkez T.L Kasası
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
2.500.‐
501.01.01. (Her Kat Maliki İçin Açılır).
Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesi ve tahsili.
––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––––
ÖRNEK: Ocak Ayı Aidatlarının Tahakkuku;
AB Site Yönetimi İşletmesinde 50 adet kat maliki mevcuttur.
Aylık aidat 250.‐ TL‘dir. Ocak ayı aidatları tutarı; 50 x 250 = 12.500.‐ TL‘dir.
Ocak ayı aidatları tutarı için aşağıdaki şekilde tahakkuk kaydı yapılır.
11 ––––––––––––––– 02.01.201x –––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
181 GELİR TAHAKKUKLARI
12.500.‐
181.01.01. A. Ay, 1.no‘lu Daire Aidatı
181.01.02……………..….
649 DİĞER OLĞ. GELİR ve KÂRLAR
12.500.‐
649.01.01 Ocak Ayı Aidatları
Ocak ayı aidat gelirlerinin tahakkuk kaydı.
––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––––
ÖRNEK: Aidatların Banka Kanalıyla Tahsili;
A. Blok sakini A. Ay, Ocak ayı aidatı olarak, 250.‐ TL’lik tutarı
Halk Bankası 16110 No’lu AB Site Yönetimi İşletmesi hesabına yatırmıştır.
12 ––––––––––––––– 02.01.201x –––––––––––––––– BORÇ
ALACAK
102 BANKALAR HESABI.
250.‐
102.01.01. Halk Bankası 16110 No’lu Hesabı
181 GELİR TAHAKKUKLARI
250.‐
181.01.01. A. Ay, 1.no‘lu Daire Aidatı
A‐1677 no'lu banka ekstresinden aidat tahsili kaydı.
––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––––

ÖRNEK: Aidat Vade Farkları, Tahakkuk ve Tahsili:
AB Site Yönetimi İşletmesinin E. Blok, 43 no’lu daire maliki M. Tuş
Ocak ayı aidatı 250. TL’ni 39 gün gecikmeli olarak ödemiştir. Site genel kurulunda
vade farkı yıllık faiz oranı % 15 olarak karar alınmıştır.
Faiz Tutarı: 250 x 39 x 15 / 36500 = 4.‐ TL’dir.
Hesaplanan vade farkı M. Tuş tarafından bankaya yatırılmıştır.
14 ––––––––––––––– 11.03.201x –––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
102 BANKALAR HESABI.
4.‐
102.01.01. Halk Bankası 16110 No’lu Hesabı
642 FAİZ GELİRLERİ
4.‐
642.05.01 Aidat Vade Farkları
Ocak ayı aidatı gecikme vade farkı tahsili.
––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––––
ÖRNEK: Kira ve İşletme Gelirleri:
A. Blok, zemin katta yer alan 011 no ’lu mesken, “Market İşletmesi” birimi
yıllık 12.000.‐ TL tutar ile kiraya verilmiştir. Market işletmecisi
Ocak ayı kira tutarı olan 1.000.‐TL‘nı, banka hesabına yatırmıştır.
16 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
102 BANKALAR HESABI.
1.000.‐
102.01.01. Halk Bankası 16110 no’lu Hesabı
649 DİĞER OLĞ. GELİR ve KÂRLAR
1.000.‐
649.04.01 Ocak Ayı Kira Gelirleri
A‐1677 no'lu banka ekstresinden kira geliri kaydı.
––––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––
ÖRNEK: Banka Repo ve Faiz Gelirleri:
AB Site Yönetimi İşletmesinin 16110 no ’lu banka hesabına,
ocak ayı sonunda 45.‐ TL faiz tahakkuk etmiş ve banka hesabına işlenmiştir.
16 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
102 BANKALAR HESABI.
45.‐
102.01.01. Halk Bankası 16110 No’lu Hesabı
642 FAİZ GELİRLERİ
45.‐
642.01.01 Banka Faiz Gelirleri
A‐1677 no'lu banka ekstresinde faiz geliri kaydı.
––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––––

ÖRNEK: Site Yönetiminin Diğer Aidatlardan Tahsilatı:
AB Site Yönetim İşletmesi, site yönetim planı kapsamında x... ayı
sonu itibarıyla, aşağıda cinsi ve tutarı yazılı aidatları tahsil etmiştir.
• Havuz kullanım aidatı …….; 300.‐ TL,
• Tenis kortlardan aidat. …..; 50.‐ TL,
ÖRNEK: Aidatların Site Yönetim İşletmesi Tarafından Elden Tahsili;
Y. Tok dahil 40 adet kat maliklerinden Ocak ayı aidatı olarak (40 x 250 =) 10.000.‐ TL’lik • Süper online hizmet aidatı; 100.‐ TL olarak toplam 450.‐ TL makbuzu
karşılığında tahsil edilmiştir.
tutarı … no’lu Gelir Makbuzları karşılığı tahsil etmiştir.
13 ––––––––––––––– 04.01.201x –––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
100 KASA HESABI.
10.000.‐
17 ––––––––––––––– 31.0x.201x ––––––––––––––––
BORÇ ALACAK
100.01.01. Site Merkez T.L Kasası
100 KASA HESABI.
450.‐
181 GELİR TAHAKKUKLARI
10.000.‐
100.01.01. Site Merkez T.L Kasası
181.01.02. Y. Tok, 2.no‘lu Daire Aidatı
649 DİĞER OLĞ. GELİR ve KÂRLAR
450.‐
181.01.03. ..… .…. xx no’lu ……. Aidatı
649.09.01 Havuz Kullanım Aidatı 300.‐
123 no'lu gelir makbuzu ile tahsilat kaydı.
649.09.02 Tenis Kort Aidatı…..…. 50.‐
–––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––
649.11.01 Online Hizmet Aidatı… 100.‐
Havuz, tenis kort ve online aidatların tahsil kaydı.
––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––––
ÖRNEK: Aidat Vade Farkları, Tahakkuk ve Tahsili:
AB Site Yönetimi İşletmesinin E. Blok, 43 no’lu daire maliki M. Tuş
Ocak ayı aidatı 250. TL’ni 39 gün gecikmeli olarak ödemiştir. Site genel kurulunda
vade farkı yıllık faiz oranı % 15 olarak karar alınmıştır.
Faiz Tutarı: 250 x 39 x 15 / 36500 = 4.‐ TL’dir.
Hesaplanan vade farkı M. Tuş tarafından bankaya yatırılmıştır.
14 ––––––––––––––– 11.03.201x –––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
102 BANKALAR HESABI.
4.‐
102.01.01. Halk Bankası 16110 No’lu Hesabı
642 FAİZ GELİRLERİ
4.‐
642.05.01 Aidat Vade Farkları
Ocak ayı aidatı gecikme vade farkı tahsili.
––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––––
ÖRNEK: Kira ve İşletme Gelirleri:
A. Blok, zemin katta yer alan 011 no ’lu mesken, “Market İşletmesi” birimi
yıllık 12.000.‐ TL tutar ile kiraya verilmiştir. Market işletmecisi
Ocak ayı kira tutarı olan 1.000.‐TL‘nı, banka hesabına yatırmıştır.
16 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
BORÇ
ALACAK

ÖRNEK: Onay, Defter Tasdik ve Kuruluş Giderleri:
AB Site Yönetimi kuruluş ile ilgili aşağıdaki giderleri yapmıştır.
Genel Kurul Giderleri
100.‐
Defter Tasdikleri
400.‐
Diğer Resmi Kurumlar Giderleri
500.‐
olmak üzere toplam 1.000.‐ TL gider nakit ödenmiştir.
20 ––––––––––––––– 05.01.201x –––––––––––––––
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.01.01. Genel Kurul Giderleri………..100.‐
770.01.02. Onay ve Tasdik Giderleri…...400.‐
770.01.09. Resmi Kurumlar Giderleri….500.‐
100 KASA HS.
100.01.01. Site Merkez T.L Kasası
Kuruluş, tasdik ve resmi kurumlar onay giderleri,
––––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––

BORÇ
ALACAK
1.000.‐

ÖRNEK: Personel Ücret Giderleri:
AB Site Yönetimi bünyesinde çalışan kapıcı Hasan Çalışkan ‘a

1.000.‐

70

17 –––––––––––––––
31.0x.201x
––––––––––––––––
BORÇ BORÇ
ALACAKALACAK
17 –––––––––––––––
31.0x.201x
––––––––––––––––
100 KASA
450.‐ 450.‐
ORDU
100HESABI.
KASA
HESABI.
100.01.01.
Site Merkez
T.L Kasası
100.01.01.
Site Merkez
T.L Kasası
SERBEST
MUHASEBECİ
649 DİĞER
OLĞ.
GELİR
KÂRLAR
450.‐ 450.‐
649 DİĞER OLĞ.veGELİR
ve KÂRLAR
MALİKullanım
MÜŞAVİRLER
649.09.01
Havuz
Aidatı Aidatı
300.‐ ODASI
649.09.01
Havuz Kullanım
300.‐
649.09.02
Tenis Kort
Aidatı…..….
50.‐
649.09.02
Tenis
Kort Aidatı…..….
50.‐PUBLIC ACCOUNTANTS
ORDU CHAMBER
OF CERTIFIED
649.11.01
Online Hizmet
Aidatı…Aidatı…
100.‐ 100.‐
649.11.01
Online Hizmet
Havuz, tenis
kort
ve kort
online
tahsil kaydı.
Havuz,
tenis
veaidatların
online aidatların
tahsil kaydı.
–––––––––––––––––––
% ––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––
% ––––––––––––––––––––––

ÖRNEK:ÖRNEK:
Onay, Defter
Kuruluş
Giderleri:
Onay, Tasdik
Defter ve
Tasdik
ve Kuruluş
Giderleri:
AB Site AB
Yönetimi
kuruluş kuruluş
ile ilgili aşağıdaki
giderlerigiderleri
yapmıştır.
Site Yönetimi
ile ilgili aşağıdaki
yapmıştır.
Genel Kurul
100.‐ 100.‐
GenelGiderleri
Kurul Giderleri
Defter Tasdikleri
400.‐ 400.‐
Defter Tasdikleri
Diğer Resmi
GiderleriGiderleri 500.‐ 500.‐
DiğerKurumlar
Resmi Kurumlar
olmak üzere
1.000.‐ 1.000.‐
TL giderTL
nakit
ödenmiştir.
olmaktoplam
üzere toplam
gider
nakit ödenmiştir.

a‐
b‐
c‐
d‐
e‐
f‐
g‐
ğ‐

a‐
b‐
c‐
d‐
e‐

KDV Tutarı (3.000 x 0,18)
540.‐ TL
Genel Toplam Tutar
3.540.‐ TL
Satın alınan demirbaş bilgisayar faturası aşağıdaki şekilde kaydedilir;

makale

20 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
255 DEMİRBAŞLAR
3.540.‐
255.11.01. ABC Marka Bilgisayar
320 SATICILAR
3.540.‐
320.01.11 Bilgisayar A.Ş
w w w. o rd u s m m m o.org.tr
123 No’lu, demirbaş bilgisayar satın alma kaydı.
–––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––
ÖRNEK: Genel Giderler :
AB Site Yönetiminin genel faaliyet giderlerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir;
GİDER ÇEŞİTLERİ;
TUTAR
KDV
TOPLAM TUTAR
Elektrik Giderleri
400.‐ (%18)
72.‐
472.‐ TL
Su Giderleri
100.‐
( %8)
8.‐
108.‐ TL
Temizlik Malzemesi
1.000.‐ (%18) 180.‐
1.180.‐ TL
Bakım Onarım Giderleri
200.‐ (%18)
36.‐
236.‐ TL
Peyzaj Giderleri
300.‐ (%18)
54.‐
354.‐ TL
Online Hizmet Giderleri
500.‐ (%18)
90.‐
590.‐ TL
TOPLAM TUTAR
2.500.‐
440.‐
2.940.‐ TL

20 –––––––––––––––
05.01.201x
–––––––––––––––
BORÇ BORÇ
ALACAKALACAK
20 –––––––––––––––
05.01.201x
–––––––––––––––
770 GENEL
GİDERLERİ
1.000.‐ 1.000.‐
770 YÖNETİM
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
770.01.01.
Genel Kurul
770.01.01.
GenelGiderleri………..100.‐
Kurul Giderleri………..100.‐
770.01.02.
Onay
ve
Tasdik
770.01.02. Onay
veGiderleri…...400.‐
Tasdik Giderleri…...400.‐
770.01.09.
Resmi Kurumlar
Giderleri….500.‐
770.01.09.
Resmi Kurumlar
Giderleri….500.‐
100 KASA
HS.
1.000.‐ 1.000.‐
100 KASA HS.
100.01.01.
Site
Merkez
T.L
Kasası
100.01.01. Site Merkez T.L Kasası
Satın alınan genel gider faturaları aşağıdaki şekilde kaydedilir;
Kuruluş,Kuruluş,
tasdik ve
resmivekurumlar
onay giderleri,
tasdik
resmi kurumlar
onay giderleri,
–––––––––––––––––––––
%
–––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––
21 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2.940.‐
ÖRNEK:ÖRNEK:
Personel
Ücret
Giderleri:
Personel Ücret Giderleri:
770.03.01. Elektrik Giderleri……….. 472.‐
AB Site AB
Yönetimi
bünyesinde
çalışan kapıcı
‘a
Site Yönetimi
bünyesinde
çalışanHasan
kapıcıÇalışkan
Hasan Çalışkan
‘a
770.03.02. Su Giderleri ……………… 108.‐
aylık 2.000.‐
TL
brüt
ücret
ödenmektedir.
aylık 2.000.‐ TL brüt ücret ödenmektedir.
770.04.01. Temizlik Giderleri ……… 1.180.‐
Kapıcının
aylık “Net
Ücreti”
aşağıdaki
gibi hesaplanır;
Kapıcının
aylık
“Net Ücreti”
aşağıdaki
gibi hesaplanır;
770.05.01. Peyzaj Giderleri ………… 236.‐
Brüt
Ücret
[Sosyal
Güvenlik
Kurumu
(SGK)
Matrahı]
2.000.‐
a‐ Brüt Ücret [Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Matrahı]
2.000.‐
770.08.01. Bakım‐Onarım Giderleri 354.‐
SGKb‐İşçiSGK
Primİşçi
Payı
Oranı
14 ……
a x……
0,14
280.‐ 280.‐
Prim
Payı%Oranı
% (14
( a) x 0,14 )
770.40.01. Online Giderleri ………… 590.‐
SGKc‐İşsizlik
Fonu % Fonu
1 …...%( a1 x…...
0,01
20.‐
SGKSigortası
İşsizlik Sigortası
( a) x 0,01 )
20.‐
320 SATICILAR
2.940.‐
Gelir
Vergisi
Matrahı
……………….
[
a
–
(
b
+
c
)]
1.700.‐
d‐ Gelir Vergisi Matrahı ………………. [ a – ( b + c )]
1.700.‐
320.01.11 Xyz. A.Ş
Gelir
% 0 ( d x%0,0
0.‐
e‐ Vergisi
Gelir Tutarı
Vergisi Tutarı
0 ( )d(Kapıcı
x 0,0 ) ücreti
(Kapıcımuaftır)
ücreti muaftır)
0.‐
(Her cari satıcı için ayrı alt hesap açılır.)
Damga
Vergisi Tutarı
0 ( a x%0,0
0.‐
f‐ Damga
Vergisi%Tutarı
0 ( )a(Kapıcı
x 0,0 ) ücreti
(Kapıcımuaftır)
ücreti muaftır)
0.‐
Ocak ayı faaliyet giderleri satın alma kaydı.
Kesintiler
Toplamı
…………………..
(
b
+
c
+
e
+
f
)
300.‐
g‐ Kesintiler Toplamı ………………….. ( b + c + e + f )
300.‐
–––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––
Kapıcı
Ücreti
( a – g )( a – g )
1.700.‐ 1.700.‐
ğ‐ İşçinin
KapıcıNet
İşçinin
Net……………
Ücreti ……………
ÖRNEK: Kasadan Bankaya Para Yatırma İşlemleri
AB Site Yönetimi İşletmesi, kasadan, Halk Bankası 16110 no’lu banka site
Kapıcının
“İşveren“İşveren
Site Yönetimine
Maliyeti”
aşağıdaki
gibi hesaplanır;
hesabına 10.000.‐ TL yatırmıştır.
Kapıcının
Site Yönetimine
Maliyeti”
aşağıdaki
gibi hesaplanır;
22 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
BORÇ
ALACAK
Brüt
2.000.‐ 2.000.‐
102 BANKALAR HESABI.
10.000.‐
a‐Ücret
Brüt Ücret
SGKb‐İşveren
Prim Payı
Oranı
20,5 ……
( a x……
0,205
410.‐ 410.‐
102.01.01. Halk Bankası 16110 No’lu Hesabı
SGK İşveren
Prim
Payı%Oranı
% 20,5
( a x) 0,205 )
SGKc‐İşveren
İşsizlik Sigortası
Fonu % Fonu
2 ... ( %
a x2 0,02
40.‐
100 KASA HS.
10.000.‐
SGK İşveren
İşsizlik Sigortası
... ( a) x 0,02 )
40.‐
SGKd‐İşveren
Kesintileri
ToplamıToplamı
..………. ..……….
( b+c ) ( b+c )
450.‐ 450.‐
100.01.01. Site Merkez T.L Kasası
SGK İşveren
Kesintileri
Kapıcının
Site Yönetimine
MaliyetiMaliyeti
..…… ( a..……
+ d )( a + d )
2.450.‐ 2.450.‐
A‐1677 no 'lu banka hesabına kasadan para yatırma.
e‐ Kapıcının
Site Yönetimine
–––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––
Kapıcı ücreti muhasebe kaydı aşağıdaki gibi düzenlenir;
18 ––––––––––––––– 31.01.201x –––––––––––––––
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.11.01. Kapıcı Brüt Ücreti……… 2.000.‐
770.61.01. SGK İşveren Prim Payı .. 410.‐
770.61.02. SGK İşv. İşsizlik Prim Payı 40.‐
335 PERSONELE BORÇLAR
335.01.01 Hasan Çalışkan Ücreti 1.700.‐
361 ÖDENECEK SGK KESİNTİLERİ
361.01.01 SGK İşçi Prim Payı …….. 280.‐
361.01.02. SGK İşveren Prim Payı .. 410.‐
361.02.01. SGK İşçi İşsizlik Prim Payı 20.‐
361.02.02. SGK İşv. İşsizlik Prim Payı 40.‐
Ocak ayı kapıcı ücret giderleri tahakkuk kaydı.
––––––––––––––––––– % –––––––––––––––––––––

BORÇ
ALACAK
2.450.‐

1.700.‐
750.‐

ÖRNEK: Demirbaş Alım Giderleri:
AB Site Yönetimi, site hizmetlerinde kullanmak üzere, Bilgisayar A.Ş ‘den
3.540.‐ TL tutar karşılığında, demirbaş bilgisayar satın almıştır.
FATURA BİLGİLERİ;
ABC Marka Bilgisayar
3.000.‐ TL
KDV Tutarı (3.000 x 0,18)
540.‐ TL
Genel Toplam Tutar
3.540.‐ TL
Satın alınan demirbaş bilgisayar faturası aşağıdaki şekilde kaydedilir;
20 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
255 DEMİRBAŞLAR
255.11.01. ABC Marka Bilgisayar
320 SATICILAR
320.01.11 Bilgisayar A.Ş
123 No’lu, demirbaş bilgisayar satın alma kaydı.
–––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––––

BORÇ
ALACAK
3.540.‐
3.540.‐

ÖRNEK: Genel Giderler :
AB Site Yönetiminin genel faaliyet giderlerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir;
GİDER ÇEŞİTLERİ;
TUTAR
KDV
TOPLAM TUTAR
Elektrik Giderleri
400.‐ (%18)
72.‐
472.‐ TL

ÖRNEK: Site Yönetiminin Ödeme İşlemleri
AB Site Yönetimi İşletmesi, kapıcı Hasan Çalışkanın 1.700.‐ TL net
ücretinin ödemesini bankadan yapmıştır.
Ayrıca;
Hasan Çalışkanın 750.‐ TL SGK kesintilerinin ödemesini,
Satıcı; Yılmaz A.Ş ‘nin 3.540.‐ TL fatura bedelini,
Satıcı; Emin Özel Güvenlik A.Ş.’nin 2.360.‐ TL fatura bedellerini
Halk Bankası 16110 no’lu site hesabından havale yaparak ödemiştir.
23 ––––––––––––––– 31.01.201x ––––––––––––––––
320 SATICILAR
320.01.11 Yılmaz A.Ş ……………… 2.360.‐
320.01.12 Emin Özel Güvenlik A.Ş. 3.540.‐
335 PERSONELE BORÇLAR
335.01.01 Hasan Çalışkan Ücreti 1.700.‐
361 ÖDENECEK SGK KESİNTİLERİ
361.01.01 SGK İşçi Prim Payı …….. 280.‐
361.01.02. SGK İşveren Prim Payı .. 410.‐
361.02.01. SGK İşçi İşsizlik Prim Payı 20.‐
361.02.02. SGK İşv. İşsizlik Prim Payı 40.‐
102 BANKALAR HESABI.
102.01.01. Halk Bnk.16110 No’lu Hesabı
Kapıcı ücreti, SGK primleri ve satıcılara ödeme.
–––––––––––––––––––––– % ––––––––––––––––––

BORÇ
ALACAK
5.900.‐

1.700.‐
750.‐

8.350.‐
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AB SİTE YÖNETİMİ İŞLETMESİ OCAK AYI MİZANI
HESAPLAR
TUTARLAR
BAKİYELER
HESAP KODU ve ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
100 KASA
102 BANKALAR
181 GELİR TAHAKKUKU
255 DEMİRBAŞLAR
320 SATICILAR
335 PERSONELE BORÇLAR
361 ÖD. SGK KESİNTİLERİ
500 SERMAYE
642 FAİZ GELİRLERİ
649 DĞ.OL. GELİR ve KÂR
770 GEN.YÖNETİM GİDERİ
GENEL TOPLAM

13.204.‐
11.295.‐
12.504.‐
3.540.‐
5.900.‐
1.700.‐
750.‐

8.750.‐
57.643.‐

12.700.‐
6.650.‐
10.504.‐

504.‐
4.645.‐
2.000.‐
3.540.‐

8.840.‐
1.700.‐
750.‐
2.500.‐
49.‐
13.950.‐
57.643.‐

2.940.‐

2.500.‐
49.‐
13.950.‐
8.750.‐
21.939.‐

21.939.‐

Site yönetim faaliyetleri ile ilgili ay sonunda oluşan bilançosu ya da
finansal durum tablosu aşağıdaki şekilde düzenlenir.
Aktif
AB SİTE YÖNETİM İŞLETMESİ BİLANÇOSU
KASA HESABI
504.‐ SATICILAR HESABI
BANKALAR HESABI
4.645.‐ SERMAYE HESABI
GELİR TAHAKKUKLARI
2.000.‐ DÖNEM KÂRI
DEMİRBAŞLAR HESABI
3.540.‐
10.689.‐

Pasif
2.940.‐
2.500.‐
5.249.‐

10.689.‐

Site yönetim faaliyetleri ile ilgili ay sonunda oluşan gelir (kâr zarar) tablosu
aşağıdaki şekilde düzenlenir.
GELİR TABLOSU
BRÜT HASILATLAR
12.500.‐
FAALİYET GİDERLERİ (‐)
8.750.‐
OLAĞAN GELİR ve KÂRLAR (+)
1.499.‐
DÖNEM KÂRI ve ZARARI
5.249.‐

NOT;
Yukarıdaki uygulamada; site ve apartman yönetiminin gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve vergi usul kanunu hükümlerini ilgilendiren işlemlerinin olmadığı varsayımım ile işlemler
yapılmıştır.
Bu işlemlerin varlığı halinde mükellefiyet tesis ettirilir. KDV ile vergi usul kanunun hükümleri uygulanır. Beyanlar verilir, ilgili yasal yükümlülükler yerine getirilir.
Bu tür site ve apartman yönetimleri kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre işlem yapması yeterlidir. (Özelge-2)
Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı.
ygursoy@uludag.edu.tr

KAYNAKLAR;
ATA - AÖF; “Bina Yöneticiliği ve Site İşletmeciliği”, “Ünite 10” “Site Yönetiminin Muhasebesi” Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları 2016, Yaser GÜRSOY
ATA - AÖF; “Bina Yöneticiliği ve Site İşletmeciliği”, “Ünite 11” “Site Yönetiminde Vergilendirme” Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları 2016, Yaser GÜRSOY
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. (Md.4, 11, 27, 35, 107) İşlemleri Yönetmeliği; Türk Ticaret Kanunu, VUK(Md.8, 19, 172, 193, 194, 225, 229, 238 ); Yaklaşım Yayıncılık, e-yaklaşım(Sayı 53),
Biyan Ö. “Apartman, Site ve İş Hanı Yönetimleri” 4. Baskı, Adalet Yayınevi, 2013, Ankara,
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 tarih, B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1255-458 s. özelge.
ÖZELGE-2; GIB.; 17.01.2014 tarih, 11395140-105[234-2012/VUK-1-1009 s. özelge.
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Yıllık İzin Ücret Alacağında Asıl İşveren ve
Alt İşverenin Sorumluluğu
Ali Kemal TERZİ
CSGB İş Müfettişi

ÖZ
İş kanuna tabi olarak çalışanların
dinlenme süreleri, kıdeme bağlı olarak değişmekte ve uygulanmaktadır.
İşçiler çalışma hayatında hizmet akdine bağlı olarak birçok firmada çalışabilmektedir. Bu durumu daha çok,
kamuda asıl işe yardımcı işlerde ihale
alan firmalarda görmekteyiz. Genel
olarak, ihaleli işlerde asıl işverenden
hizmet alan yüklenici firmalar değişse de istihdam edilen işçiler genellikle değişmemektedir. Asıl işverene
bağlı olarak alt işverenden emeklilik
nedeniyle ayrılan bir çalışanın yıllık
izin süresi hesabı, asıl işveren ve alt
işverene göre değişmektedir. Asıl işveren istihdam edilenin tüm çalışma
süresinden, diğer yüklenici firmalar
ise istihdam edilenin kendi bünyelerinde çalıştıkları dönemler itibariyle
sorumludur.
Anahtar Kelimeler: Yıllık izin, Alt İşveren, Asıl İşveren, Yıllık izin ücreti alacağı,
Jel Kodları: J3, J5, J6
ABSTRACT
The rest periods of employees who
are subject to the labor law vary and
are applied according to seniority.
Workers can work in many companies depending on service contract
in working life. We are seeing this situation in the firms that receive tenders in utility services. In general,
contractors who work in the presence of assistant services in the public do not usually change. The actual
employer is responsible for the entire duration of the work, while the

other contractors are responsible for
the periods of their employment.
Jell Code: Annual leave, Subemployer, Principal employer, Annual leave fee,
1. GİRİŞ
İhaleli olarak yürütülen hizmetlerde
asıl işverene bağlı değişik alt işverenlerde istihdam edilen işçilerinin, ücretli yıllık izin hakları uygulaması, alt
işverenlerin değişmesiyle nedeniyle
bir takım sorunlar içerdiği bilinmektedir. Alt işverenlik sözleşmesi kapsamında asıl işverenle birlikte yüklenici firmalar çalışanın yıllık izin ücretinden birlikte sorumludur. Asıl işveren, istihdam edilenin tüm çalışma süresine karşılık gelen izin ücretinden sorumlu iken, yüklenici firma, kendi çalıştırdığı dönem itibariyle sorumludur. Bu makalede, eneklilik nedeniyle işten ayrılan bir çalışanın yıllık izin ücretinin hesabında asıl
işveren ve yüklenici firmaların sorumluluğu mevzuat çerçevesinde irdelenecektir.
2. YILLIK İZİN ÜCRETİ HAKKI VE
ÜCRETİ
Yıllık ücretli izin hakkı, İş Kanunu’na
tabi olarak çalışan işçilere uygulanır.
Bunun için işçinin iş sözleşmesine
dayanarak deneme süresi de dâhil
olmak üzere 1 yıl çalışması gerekmektedir. İşçinin yıllık izne hak kazanabilmesi için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. İş
Kanuna tabi olan çalışanlara, İş Kanunun 53. maddesinde belirtilen yıllık izin süreleri uygulanır. Diğer taraftan, çalışanların yıllık izin haklarını
kullanmalarına yönelik düzenleme-

ler, İş Kanunun 53, 54,55, 56, 57, 58,
59, 60 ve 61.madde hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir.
İzin ücreti ile ilgili olarak İş Yasanın 57 inci maddesinde belirtilen hüküm çerçevesinde, “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık
izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak
vermek” zorundadır. Ayrıca bu madde bendinin son fıkrasında yer alan
hüküm uyarınca, “Yıllık ücretli izin
süresine rastlayan hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca” ödemek zorundadır denilmektedir. Ancak, izin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak
ücretler, primler, sosyal yardımlar ve
işyerinin devamlı işçisi olup, normal
saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmamaktadır. Bunun yanında, işçinin hizmet sözleşmesinin işçinin ölümüyle son bulması halinde
kullandırılmayan yıllık izinlerin ücretinin işçinin mirasçılarına aynı şekilde mirasçılarına ödenecektir.
Bununla birlikte, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da
kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait
ücreti, sözleşme devam ederken kullandırılmayan tüm yılların yıllık ücretli izinleri için hesaplama ve ödeme yapılacağı, hesaplama yapılırken
işçinin geçmiş her bir yılın yıllık ücretli iznine hak kazandığı tarihteki
kıdemi dikkate alınıp her bir kullandırılmayan yıllık izin süresi hesaplanarak ödenecektir.
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3. YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞINDA
ASIL VE ALT İŞVERENİN SORUMLULUĞU
Alt işveren yönetmeliğinin 4. maddesinde Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları belirtilmiştir.
Madde hükmünde,
a) “Asıl işverenin işyerinde mal veya
hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
b) Alt işverene verilen iş, işyerinde
mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve
işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı
ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam
eden bir iş olmalıdır.
d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır.
Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına
engel teşkil” etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
10.09.2014 tarihinde 6552 sayılı Torba Yasanın 14.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun “Gelecek yıllara yaygın
yüklenmeler” başlıklı 28 inci maddesine ekleme yapılmıştır. Madde hükmünde; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, hizmet alım ihalesi
kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olacak, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde
bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabileceği” belirtilmiştir. Bu düzenleme ike daha önce 1 yıl olarak uygulanan işçi alımına ve çalıştırılmasına
yönelik ihale sözleşmeleri zorunlu
haller dışında 3 yıllık olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu düzenleme
sayesinde taşeron firmalardaki yıllık
izin uygulaması ile eleştiriler dikkate
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alınmış ve işçilerin her yıl yenilen taşeron firmalarda yıllık izin ücretine
hak kazanıp kazanmadığı problemi
çözüme kavuşmuştur. Öte yandan,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenen Ek 8. madde uyarınca, hizmet
alımı ihaleleri çerçevesinde alınan
taşeron işçi, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamayacak ve görevlendirilemeyeceği
belirtilmiştir.
Alt işverenlik uygulamasına yönelik hükümler öncelikle İş Kanunun
2. maddesinde yer almaktadır. Madde metni; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve
işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan
ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren
arasında kurulan ilişkiye asıl işverenalt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl
işveren, alt işverenin işçilerine karşı o
işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş
sözleşmesinden veya alt işverenin
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden
doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur,” diyerek
asıl işveren ile alt işveren arasındaki hukuki ilişkinin çerçevesini ortaya
koymaktadır.
4857 Sayılı İş Kanunun 2. Maddesinin
6. Fıkrası asıl işveren alt işveren ilişkilerini düzenlemiş ve “bir işverenden,
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye
asıl işveren-alt işveren ilişkisi dendiğini, bu ilişkide asıl işvereni, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili
olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu
toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” Demek suretiyle işçilik alacaklarından hem alt işvereni hem de asıl işverenin müşterek
ve müteselsil sorumlu olduğunu hüküm altına almıştır.

Yüklenici firmalar ile ihale makamları arasındaki ilişkinin nasıl düzenleneceği konusunda kanunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından alt işveren-asıl işveren ilişkilerini düzenleyen 6. ve 7. fıkradaki hükümler uyarınca değerlendirme zorunluluğu bulunmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda söz konusu olan
bu boşluğu Yüksek Mahkeme de içtihatları ile doldurarak ihale makamı
ile yüklenici firma arasındaki ilişkiyi asıl işveren alt-işveren ilişkisi şeklinde değerlendirmiş; bu yöndeki kararları yerleşik içtihat halini almıştır.
3.1.Asıl İşveren ve Alt İşverenin Sorumluluğu
4857 sayılı İş Kanunu’nun 6.maddesinde, İşyerinin bir bütün olarak veya
bir hukuki bir işleme dayalı olarak
başkasına devri halinde mevcut iş
sözleşmelerinin devralana geçeceği
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, asıl işveren ve alt işveren işçilerin yıllık izin
uygulamaları ve hakları da, İş Kanunun 6. maddesine göre değerlendirilecektir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşyerinin
veya Bir Bölümünün Devri” başlıklı
6. Maddesi, “İşyeri veya işyerinin bir
bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri
bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer”, denilerek, alt işverene
bağlı işçilerin yıllık izin hakları da, devir alan yeni işverene geçmektedir.
Örneğin, X isimli işçinin 02.12.1994
tarihinde asıl işveren A firmasında
işe başladığını, 23.06.2008 tarihinde
bu firmadan emeklilik nedeniyle ayrıldığını kabul edelim. X işçisinin asıl
işveren firmasında değişen dönemlerde başka firmalarda temizlik işçisi
olarak çalışmıştır. İşçi çalıştığı bu dönemlerde yıllık ücretli iznini hiç kullanmamıştır. İşçi 26.02.2011 tarihinde dava açmış ve davacının davalı
asıl işveren A firmasında son ücreti
brüt 608,40 TL olarak kabul edelim..
İşçinin asıl işverene bağlı olarak taşeron firmalarda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı olarak hesaplanmalıdır. İşçinin 1994-2008 tarihine kadar
çalıştığı firmalardaki hizmet süreleri aşağıdaki gibi bir dönem periyodu
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çerçevesinde çalıştığını varsayalım.
Asıl işveren (A) firmasında kıdem ve
hizmet süresi 13 yıl, 6 ay, 21 gün,
(B) firmasında kıdem ve hizmet süresi, 1 yıl 4 ay 8 gün,
(C) firmasında, kıdem ve hizmet süresi, 2 yıl 1 ay 11 gün,
(D) firmasında kıdem ve hizmet süresi 7 yıl, 6 ay 10 gün,
(E) firmasında kıdem ve hizmet süresi,3 ay 22 gün,
(F) firmasında kıdem ve hizmet süresi 9 ay 23 gün,
(G) firmasında kıdem ve hizmet süresi, 3 ay 8 gün,
(H) firmasında kıdem ve hizmet süresi, 7 ay 14 gün ve
I firmasında kıdem ve hizmet süresi
5 ay 22 gün olarak çalışan işçinin yıllık izin ücreti hesaplanırken, son brüt
ücretinden günlük ücreti belirlenir.
608,40/30=20,28 TL işçinin günlük
brüt ücretidir. Yıllık izin ücreti hesaplamalarında kıdem tazminatından
farklı olarak giydirilmiş brüt ücrete
dahil olacak hesaplamalar dahil edilmez. İşçinin çalıştığı süreler dikka-

te alınarak, asıl işveren başta olmak
üzere yüklenici firmalar işçinin çalıştığı sürelerindeki dönem ve tutarlardan sorumludur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, işçinin emeklilik
nedeniyle işten ayrılmasıdır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçinin yıllık izin süresi hesabında zamanaşımı süresi dikkate alınmayacağı hususudur.
Bu kapsamda, asıl işveren ve alt işverenlerin sorumlu oldukları dönemler itibariyle yıllık izin ücret miktarları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
4. SONUÇ
Yıllık ücretli izinle ilgili olarak, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesi çerçevesinde, iş sözleşmesinin
bitiminde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son brüt ücret üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Yıllık izin ücret hesabı kıdem tazminatı
gibi giydirilmiş ücret hesabından değerlendirilmez. Yıllık izin ücret hesabı, çıplak ücret üzerinden değerlendirilerek hesaplanır. Öte yandan, işçinin çalıştıkları dönemlerde sorumlu olan tüm alt işverenler, yıllık izin

ALT İŞVEREN

ÇALIŞTIĞI GÜN

SORUMLU OLDUĞU
YILIK İZİN ÜCRETİ

ASIL İŞVEREN

4866

B FİRMASI

488

301,01 tl.

C FİRMASI

761

469,40 tl.

D FİRMASI

2720

E FİRMASI

112

69,08tl.

F FİRMASI

293

180,73 tl.

G FİRMASI

98

60,45 tl.

H FİRMASI

224

138,17 tl.

I FİRMASI

170

104,86 tl.

TOPLAM

4866

3.001,44 tl.

1.677,75 tl.

3.001,44 tl.
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ücret hesabında kendi dönemlerinde çalışan işçinin işten ayrılış bildirgesine göre sorumlu oldukları ücret
üzerinden hesaplama yapmayacaklardır. Diğer bir ifadeyle, tüm işverenler, işçinin son ayrıldığı işyerindeki
brüt ücret üzerinden yıllık izin alacağından sorumludur. Bununla birlikte,
ihaleyle yürütülen işlerde alt işveren
değişse bile, işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin yıllık izin süreleri, çalıştıkları asıl işverene bağlı olarak
çalıştıkları tüm alt işverenlerin işyerlerindeki geçirdikleri süreler dikkate
alınarak kullandırılacaktır. Asıl işveren ise, işçilerin çalıştıkları tüm dönemlerinden ve alacaklarından sorumluluğu devam edecektir.
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Kadın Dırdırı Şifadır!
SMMM Zelda Uçar OKUMUŞ
Sair - Yazar

Uzun yaşamak için çaba ve
para harcayanlara hayranım. Nasıl bir güçtür, nasıl bir cesarettir. Hayır, uzun yaşayacaksın da ne olacak?
Ben söyleyeyim ne olacağını; daha
çok fatura ödersin, daha çok taksit
ödersin. Yeni araba modelleri çıkar,
onlardan almak için uğraşırsın. Üstüne bir de muhasebeciysen daha çok
beyanname gönderirsin.
Uzun yaşamak dediysem, az
uz bir yaşamak değil; şöyle yüz elli,
iki yüzlü yaşları görmek gibi bir yaşamak. Asır değişecek ve hala hayatta kalacaksın. Ha sevdiklerimle daha çok beraber olurum derseniz, işin ucunda sevdiklerinizin ölümüne daha çok şahit olmak da var.
Bence en zoru da bu. Eş, çocuk, torun, torba hepsi ölecek, fakat siz hala
hayatta kalacaksınız. Hatta sonra
yeni bir aile kuracaksınız, yeni bir yaşam, yeni bir düzen. Sonra onlar da
ölecek ve siz yine yaşamaya devam
edeceksiniz.
Hadi canım demeyin, çünkü bu
olmamış birşey değil.
Mesela tarihimizde bir Zaro Ağa
var ki; yüz altmış yaşında ölmüş,
doksan beşinde baba olmuş, on üç
evlilik yapmış. Çekilir gibi değil. Ama
bir de Li Ching-Yuen var ki, Zaro
Ağa’nın yaşı da bir şey mi diyesi geliyor insanın. Neden ? Çünkü kitaplar
1933 senesinde ölen Çin’li Lİ’nin öldüğünde 256 yaşında olduğunu yazar. Yirmiden fazla evlilik yaptığı söylenir. Kaç çocuk, kaç aile kurmuştur,
kaç kişinin ölümüne şahit olmuştur,
kim bilir. Bu kadar acıya rağmen hayatta kalabilmek büyük başarı.
Çinlilerin kendine has beslenme ve hareket tarzını düşününce,
sanki Çinlilere uzun yaşamak yakışır

gibi geldi şimdi bana. Malum, onların bin bir çeşit otları var. Zaten Lİ de
ölmeden önce bazı öneriler bırakmış. Bu kadar uzun yaşayıpta, iki kelime etmeden gitmek olmazdı elbette. Bakın Lİ ne demiş:
Kalbi sakin tut, bir kaplumbağa
gibi otur, bir güvercin gibi canlı yürü
ve bir köpek gibi uyu. Ben özellikle köpek gibi uyu kısmına bayıldım.
Güneşin altında, öyle dünya yansa
umurlarında olmadan uyuyan köpekleri her zaman kıskanırım.
Kalbi sakin tutmaya gelince, o
nasıl olacak bilemiyorum, çünkü çok
zor. Hem sürekli sakin sakin durmak
çok sıkıcı, ölü gibi yaşamak gibi bir
şey. Arada tansiyon çıkacak, hararet
olacak yani.
Kaplumbağa gibi otur demiş.
Trans halinde, meditasyon, yoga,
namaz tarzı bir şeyler kastetmiş olmalı ki bu yapılabilir, zaten yapılmalı. Düşünmeye ayrılan zaman gibi bir
şey.
Güvercin gibi canlı ol! Valla bu
kadar beyanname arasında bu çok
zor. Bir saat güvercin gibi olsak, on
saat baykuş gibiyiz.
Yalnız benim esas merak ettiğim; hem Zaro Ağa, hem de Li,
uzun ömürleri boyunca çok evlilik
yapmışlar; fakat hiçbiri kadın dırdırından şikayet etmemiş. Etselerdi sürekli evlenip durmazlardı herhalde.
Bu evlilikler, bir o kadar da kaynana
demek üstelik. Şu kadın dırdırından
şikayet eden erkeklere sormak istiyorum; gerçekten kadınlar bu kadar
dırdırcı olsaydı ya da boşa konuşsaydı, bu adamlar sürekli evlenirler miydi? Hem de az buz değil, yüz altmış,
hatta iki yüz altmış yıldan bahsediyoruz.

Demek ki dırdır olayında sorun
kadınlarda değil, erkeklerde. Bir işi
elli kez söyletmeden yapmadığınız
için olabilir mesela.
Halil Ağa mı? Evet, biliyorum, kadın dırdırından ölmüş. Anası ve eşleri geçinemiyormuş, Halil Ağa da bu
duruma üzülmekten hasta olup, yatağa düşmüş ve ölmüş. Hatta mezar
taşında da ‘Karı dırıltısından ölen Halil Ağa’ yazıyormuş. Fena!
Ama dikkat çekmek isterim ki;
eşleri diyor tarih, yani birbiri ile anlaşamayan birden çok eş ve bir de
ağanın annesi var. Demek ki neymiş;
erkek milletine bir hanımdan fazlası
zararmış.Nokta!
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Osmanlının Yedi Kuralı

Nejdet TOPCU
Sayıştay Denetcisi

Osmanlı büyük bir toprak ve
tarım imparatorluğu idi. Daha önceden yaşamış tarımsal imparatorlukların yıkılma nedenleri biliniyordu. Bu nedenleri ortadan kaldırmak
amacıya Osmanlı Üleması yedi kural
geliştirdi. Padişahlar bu kuralları devlet prensibi olarak uyguladı.
1. Padişah halktan üstündür kuralı.
Bu kural nedeniyle hiç bir Osmanlı Padişahı Hacca gidemedi. Zira
Hac yapılırken eşitlik fikri fiilen yaşanıyordu.
Vatandaşın Padişah ve Devlet üzerinde olduğuna işaret sayılan hiç bir olaya izin verilemezdi. Üstünlüğün ekonomik, sosyolojik ve siyasi olmasının önemi yoktu. Nitekim Hazarfen Çelebi Galata Kulesinden uçup Üsküdar’a konduğu zaman önce kendine mükafat verildi.
Bir süre sonra sürgüne gönderildi.
2. Türkü Saraya ve Yönetime almayacaksın prensibi.
Türkler asker ya da köle olarak
gittikleri ülkelerde bir şekilde yönetimi ele geçiriyorlardı. Çandarlı’nın
idamından sonra Osmanlı sarayına Türk alınmaması ve Paşa yapılmaması kural haline dönüştürüldü.
Devşirme sistemi ile Devlet Yönetmek tercih edildi.
3. Hanedanlık
prensibi

yaratılmayacak

Tarım toplumundaki imparatorluklar genellikle hanedanlık yüzünden ortaya çıkan iktidar kavgaları nedeniyle yıkıldığı biliniyordu. Bu
nedenle Padişahların akrabası olmayan devşirme cariyeler ile evlenmesi

kuralı geliştirildi.

7. Kendine özgü bir lisan.

Fetret devrinde ortaya çıkan iktidar
mücadelesi yüzünden doğan erkek velihatları teke düşürme prensibi
acımasızca uygulandı.

İmparatorluk çok çeşitli milletlerden oluştuğu için devlet kendine
özgü bir lisan yaratmak zorundaydı.
Devletin kendi lisanı sayesinde halk
memurun ne yaptığını bilmeyecekti.

4. Hiç kimsenin inanç sistemin karışmayacaksın prensibi.
Eski bir Türk geleneği olan idare altındaki halkların yaşam biçimine
karışmama prensibi Osmanlı’da İttihat Terakki Cemiyetinin egemen olduğu döneme kadar uygulandı.
5. Adalet sisteminin hızlı olamalı
prensibi.
Geç gelen adalet en büyük adaletsizlik idi. Adaletin adil olmasından çok seri olarak uygulanması sonuç veriyordu. Gaziantep’de Mahkemenin verdiği karar bir ay içerisinde
İstanbul’a gelip temyiz edildiğini görüyoruz.
Adaletin hızla uygulanması sayesinde Osmanlı yüz binlerce insanı bir manga asker ile idare ediyordu.
6. Mülkün ve Toprağın sahibi Devlet idi.
Vatandaşın toprak üzerinde
mülkiyet hakkı yoktu. Sadece kullanma hakkı vardı. Servetin ve toprağın
sahibi devlet adına Padişaha ait idi.
Padişah kullarına ne kadar veriyorsa
kul onunla yetinmek zorundaydı.
Paşalar ve diğer üstünler elde
ettikleri kazançlarını Padişahın izni
olmadan servete dönüştüremezdi.
Amaç ekonomik üstünlük kazananların devlete egemen olmasını önlemek idi.

Han Hanedanı tarafından Çin’de
devlet lisanı olarak Türkçe uygulanmış ve başarılı olmuştu. Zira Çin Halkı Türkçe bilmiyor ve devletin ne
yaptığından habersizdi.
Osmanlı bu prensibi Türkçe,
Farsça, Arapça karışımı bir lisan olan
Osmanlıca sayesinde uyguladı.
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Maliyenin Görünmez Eli Mali Müşavire
Ceza Tehditi
(Ba / Bs Formları Vuk Tebliğ Taslağı )
SMMM Sezai KANTAR
Mali Müşavir

Değerli okurlar, bu yazıyı kaleme alırken ‘’inşallah bu taslak bu şekliyle yürürlüğe girmez’’ temennisi ile yazmaya başladım. Gelir İdaresi Başkanlığı 13.12.2016 tarihinde Farm BA ve BS nin kapsam alanını
genişleterek Bilanço esasına tabi mükelleflerin yanında 2015 veya 2016 döneminde hasılatı 50.000TL yi aşan Serbest Meslek Erbabı, İşletme Defteri , Zirai Kazanç
mükellefleri dahil, kısacası Vergi Muafiyeti
ve Basit Usul Vergi Mükellefleri hariç diğer
bütün mükellefler kapsama alınmak istenmektedir. 2015-2016 vergilendirme döneminde hasılatı 50.000TL yi aşmayanlar aştıkları aydan itibaren kapsama dahil edilmektedir.
İlgili taslak,Form Ba/Bs vermek zorunda olanlara bir ay içinde bir firmadan
alınan mal veya hizmet alım veya satımları tutarları Bilanço Usulüne Tabi mükelleflerde KDV hariç 10.000TL diğerlerinde
3.000TL’yi aşan işlemleri Ba, Bs formlarında;
- Belge bazında ayrı satırlara yazılması istenmektedir.
- Fatura kullanma mecburiyeti olarak belirlenen tutar ile 10.000 TL arası yapılan
mal ve/veya hizmet alışları ve satışlarının her bir kişi veya kurum için ayrı satırda toplam belge adedi ve tutarı ile bildirilecektir.
- Bu düzenleme ile eskiden 5.000 TL olan
bildirim haddi 10.000 TL’ye yükseltilmiş
gibi gözükmekle birlikte aslında fatura düzenleme sınırına (2016 yılı için 900 TL) düşürülmüş olmaktadır.
-Fatura kullanma mecburiyeti olarak belirlenen tutarın altında yapılan tüm mal ve/
veya hizmet alışları ve satışlarının toplam
tutar ve toplam belge adedi ile bildirilecek
olması daha önce yer almayan bir düzenleme olup, bu durum mükelleflerin tüm
alış ve satışlarının bildiriliyor olması anlamına gelmektedir.
-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler (10.000 TL) ile işletme hesabı esasına
göre defter tutan, serbest meslek kazanç
defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 3.000

TL için belirlenen hadlerin aynı olmaması çapraz kontrol imkânını ortadan kaldıracaktır.
- Depozito ve bağışların bildirimlere eklenmesi karışıklıklara neden olabilecektir
Daha önce Katma Değer Vergisi beyannameleri için getirilen ancak, gelen
tepkiler üzerine iptal edilen bu düzenlemenin BaBs bildirimleri ile yeniden getirilmek istendiği görülmektedir. Bu durumda meslek mensupları mesailerinin büyük
bölümünü belge saymaya ayıracaklardır.
-işletme hesabı esasına göre defter tutan,
serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin tutmuş oldukları defterler çift kayıt sistemine göre tutulan, ayrıntılı defterler değildir. Bu defterlere yapılan kayıtlardan istenilen bildirimlerin doldurulması büyük karışıklıklara neden olabilecektir. Bilgisayar programlarının bunu
sağlayacak şekilde yeniden yazılması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle işletme
hesabı esasına göre defter tutan, serbest
meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan ve
sayı- ları yaklaşık bir buçuk milyonu bulan mükellefler için her ay getirilen bildirim zorunluluğunun Tebliğ Tasla- ğından
çıkarılmasını önermekteyiz.
- Ba-Bs formlarına kaydedilmesi gereken
belge sayısı azaltılmalıdır. Belge bazında
ayrı satırlara yazılmak suretiyle istenilen
bildirimler yerine önceki bilgi girişi uygulaması sürdürülmelidir. Bu çerçevede bilanço esası için belirlenen 10.000-TL.’lik
haddin uygulanması uygun olacaktır.
- Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için
Maliye Bakanlığı’nca bu bilgilerin istenmesinin haklı gerekçelerinin olabileceği dikkatle alınmakla birlikte vergi kayıp ve kaçağı- nın önlenmesi için gelişmiş ülke vergi
idarelerinin kullandıkları farklı yöntemler
de bulunmaktadır. Kaldı ki Maliye Bakanlığı hali hazırda e-defter ve e-fatura ve ayrıca kendisine çevrimiçi (online) bilgi aktaran yeni nesil yazar kasa uygulamaları ile
mükelleflerin düzenledikleri belgeler hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olmaktadır. Bu bilgilerin Maliye Bakanlığı’nca mü-

kerrer bilgi istenmesine gerek olup olmadığı, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çerçevede, e-Arşiv (doğal olarak
e-Fatura ile birlikte) uygulamasına geçmiş firmaların özellikle Bs formu zorunluluğundan muaf tutulması gerektiğini düşünmek doğru olacaktır.
- Düzeltme formlarında ceza uygulanmamalıdır. Durumunu düzeltmek isteyene
ceza kesilmesi akla ve mantığa sığacak bir
husus değildir.
Kaldı ki Uygulamada bildirimler için
kesilen bu cezaları mükellefler değil meslek mensupları ödemektedirler. Meslek
mensuplarının küçük bir hata nedeniyle ceza ödemek zorunda kalmaları, mevcut ücret tarifesi dikkate alındığında, telafisi imkansız zararlar doğurmaktadır.
Örneğin, bazı durumlarda defter tutma ücretleri Ba-Bs formlarının düzeltilmesi halinde uygulanan cezaların altında kalmaktadır. Doğru bilgi vermek amacıyla büyük bir özveri ile çalışan meslek mensuplarının defter tutma ücretlerinin üzerinde bir ceza ile muhatap olmalarının adil olduğunu düşünmek mümkün
değildir. Bildirimlerdeki hatalar GİB tarafından tespit edildikten sonra mükellefe verilecek 15 günlük süre içinde düzeltilmesi halinde ceza uygulanmaması alternatif
bir yöntem olarak kullanılabilir. Maliyenin
en büyük yardımcısı, görünmez eli durumundaki meslek mensubu ceza tehditti
ile yaşamamalıdır.
Sonuç olarak; Mükellef bilgi ve program alt yapısı, muhasebe programlarının
alt yapısı yukarıda istenen bilgileri hazırlayacak ve üretebilecek durumda değildir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal olarak
zor günlerden geçtiği bir süreçte bu taslağı bu şekliyle yürürlüğe koymak mükellefleri ve onlar adına bilgi üreten Mali Müşavirleri zor duruma düşürecek, yanlış veya
eksik beyanlara sebep olacaktır. Taslak bu
şekliyle bir tuzaktır. Ancak kafanızın arkasında ‘’ceza keseriz’’ anlayışı hakimse işte
sözün bittiği yerdir.
Sağlıcakla kalın.
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İPA Çerçeve Anlaşması kapsamında
alınan hibelerin vergilendirilmesi
SMMM Gökhan ŞAHİN
Mali Müşavir

Ülkemizin kalkınmasında katma değer yaratacak yatırımlar yapmak gerekmektedir.Lakin yatırımların finansman
sorunu öne çıkmaktadır. Bu aşamada İPA-DOKA gibi finansman araçlarını mantıklı kullanmak yerinde olur. Son yıllarda bu projelerde ciddi artışlar olmuş,ülke ekonomisine ciddi katma değerler yaratılmıştır. Bu gelişmelere paralel mali
idarenin üzerine düşen mevzuatsal iyileştirmeleri yaparak
yatırımlara ek bir ivme kazandırdığı görülmektedir.
5520 Kurumlar Vergisi yönünden olaya baktığımızda;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasına göre mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri Safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından
Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi
Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.
193 sayılı Gelir Vergisi yönünden olaya baktığımızda;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın konusunu teşkil eden 37 nci maddesinde ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, 38
inci maddesinde ise;
“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda
ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem
zarfında sahip veya sahiplerce:
1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.
Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında,
Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu
kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
Çerçeve Anlaşması kapsamında sağlanan hibeler ile diğer
hibeleri Vergilendirme açısından 18.04.2013 tarihinden öncesi ve 18.04.2013 sonrası şeklinde iki döneme ayırarak değerlendirmek doğru olacaktır.Çünkü;
18.04.2013 tarihinden öncesi sağlanan hibeler ile
diğer hibelerde;
1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Tebliğinin “4.5. Gelir ve
Kurumlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması” bölümünün alt
başlığı olan “4.5.2. İstisnanın Uygulanması” başlıklı bölümünde;
”…

AT Sözleşmesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye’de mukim olan gerçek kişiler ile
Türkiye’de işyeri veya sabit yerleri olması kaydıyla tüzel kişilere AT Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmek üzere hibe şeklinde sağlanan tutarlar, ticari kazanç
kapsamında gelir olarak kabul edilerek Gelir Vergisine Kurumlar Vergisi mükellefleri için de ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilerek Kurumlar Vergisine tabi olacaktır.“ açıklamaları yer almaktadır
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında 18.04.2013 tarihinden
önce sağlanan hibeler ile diğer hibelerin, ticari kazancın bir
unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi, söz konusu
hibeler ile yapılan harcamaların da niteliğine göre ilgili dönemde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması
gerekmektedir.
18.04.2013 tarihinden sonra sağlanan hibeler ile diğer
hibelerin ise;
18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6456 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddenin birinci fıkrasında; “Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje
karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve
gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi
bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması
hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Maddenin, 6546 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 18.04.2013
tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tarihten itibaren alınacak hibeler için söz konusu hükmün uygulanması mümkün olup daha önce alınan hibelerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.
Sonuç olarak; Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve
usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde
proje karşılığı 18.04.2013 tarihinden itibaren sağlanan hibelerin özel bir fon hesabında tutulması (549 Özel Fonlar) ve
bu fondan yapılan harcamaların da gider ve maliyet olarak
dikkate alınmaması şartıyla, söz konusu hibelerin alındığı
dönemde gelir olarak dikkate alınmaması mümkündür. Proje tamamlandığında ise varsa harcanmayan ve iade edilmeyen hibe tutarları gelir olarak dikkate alınacaktır.
Kaynak T.C.Gelir İdaresi Başkanlığı Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı
16/05/2013 Tarih/71387770-125[6-2013/36]-20 sayılı özelgesi
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Okul aile birliklerine müjde
Dr.Resul KURT
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
info@resulkurt.com

Okul-aile birliklerinin yaşadığı
mağduriyeti daha önce birkaç bu köşeden dile getirmiştik. Özellikle 2015
yılı 7 Haziran seçimlerinden önce, okul
aile birliklerini zor durumda bırakan
uygulama velileri çileden çıkartmıştı. Çeşitli itiraz ve dava süreçlerinden
sonra, nihayet bu haksız uygulama değiştiriliyor.
Kural olarak, kamu işyerlerinin
beş puanlık prim teşviklerinden yararlanması mümkün değildir. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurulan okul-aile birlikleri kamu
işyeri gibi değerlendirilmiş ve beş puanlık teşvikten mahrum bırakılmıştır.
Ayrıca bu mahrumiyet, seçimden
hemen önce sadece bir genel yazı ile
yaratılmıştı. SGK tarafından 22.01.2015
tarihinde yayınlanan Genel Yazı’ da
eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan okul aile birlikleri, SGK tarafından
kamu işyeri sayılarak okul aile birliklerinin beş puan teşvikinden yararlanamayacağı yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Yani çocuğunu okutan ailelerin kurduğu aile birlikleri SGK yönetimi
tarafından kamu kurumu sayılmıştır.
Hatta bu teşvikten yararlanan
okul-aile birliklerine, karşılanması güç
idari para cezaları gönderilmiş, eğitim
yuvaları mağdur edilmiştir. Daha önce
dile getirdiğim gibi, yaratılan bu mağduriyete karşı toplumun birçok kesiminden tepkiler gelmiş ancak SGK sessiz kalmıştı.
Okul-aile birlikleri, kamu statüsünde birlikler değildir. Öğrenci velilerinin birlik içerisinde olduğu, okulun
çeşitli hizmetlerinin sağlanması için
ortaklaşa gelir kaynağı oluşturduğu bir
kurumdur. Okul-aile birlikleri okul temizliği gibi hizmetlerin yürütümünde
personel istihdam etmekte ve bu personellerin ücretleri, kendi aralarında

topladıkları paralarla karşılanmaktadır.
Burada devletin karşıladığı bir ödeme
kalemi yoktur. Dolayısıyla okul-ile birlikleri kamu gibi değerlendirmemelidir.
Kendini zorluklarla döndüren okul-aile
birliklerine, prim teşviklerinden yararlandığı için büyük miktarda ceza uygulamak büyük bir hata olmuştur.
AK Parti hükümeti, bu mağduriyeti gidermek için hemen yasama çalışmalarına başlamıştır. Ancak ülkemizde yaşanılan terör olayları nedeniyle
ertelenen bu çalışmalar, nihayet geçtiğimiz günlerde sonuçlandırılmıştır.
Yeni düzenlemeye göre okul-aile
birlikleri kamu kurumlarından hariç tutularak, beş puanlık teşvikten yararlandırılacaktır. Böylece okul aile birlikleri
çalıştırdıkları 4/a sigortalılarından dolayı mahrum kaldığı prim teşviklerine
kavuşacaklar, mağdur olmayacaklardır.
Dahası da var. Teşvikten yararlandığı için karşılamayacağı cezalarla karşılaşan okul aile birlikleri, bu cezala-

rı ödemeyecek. SGK, uyguladığı cezalarla birlikte bu cezaların gecikme cezalarını almayacak, tahsilinden vazgeçecek. Böylece okul-aile birlikleri rahat
bir nefes alabilecek.
Bu düzenleme, 30 Kasım tarihinde kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’da da yer alıyor. Diliyoruz, en
kısa sürede Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.
14 Şubat 2015 tarihinde bu köşeden belirttiğim üzere hatalı yorum ve
uygulamayla Okul Aile Birliklerini ve
velileri zor durumda bırakan düzenlemeyi engelleyen ve sorunları çözen
bu hükmün Tasarıda yer almasını sağlayan herkese okurlarımız ve okul aile
birlikleri mensupları adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Zorunlu Stajyer Eğitim Semineri

0

7 Kasım 2016 Pazartesi Günü Saat 12:00’da Ordu Mali
Müşavirler Odası toplantı salonunda Ordu SMMM
Odası Başkanı Bahadır Baş, İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir ve Galatasaray Üniversitesi Mu-

hasebe – Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Volkan Demir’in Katılımı ile Zorunlu Stajyer Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

stajyer
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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.

İşyerimi değiştiriyorum.
Odama veya TESMER
Şubesine bildirmem
gerekiyor.

Çok Önemli!

İşyeri değişikliklerini zamanında ve yazılı olarak bildiriniz. Ayrıca
bu tür olaylarla ilgili işlemlerin yazılı olarak tamamlanmasına ve
staj dosyasında yer almasına özen gösteriniz.

Staja ara verme sürelerine
Yüksek lisans ve doktora eğitiminde

dikkat etmeliyim.

geçen süreler stajdan

sayılır.

4 İşyeri değişikliğinde iki işyeri arasındaki ara 3 ay,
4 İşyeri kapanması durumundaki ara 4 ay,

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.

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.

2017 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

Sınav Tarihleri

İlk kez (Dosya) Sınava Katılacaklar
için SMMM Odalarına Son
Başvuru Tarihi

SMMM Odaları Tarafından
TESMER Başkanlığına Dosya
Gönderiminin Son Tarihi

YMM Sınavı (1.Dönem)

25 Mart - 3 Nisan 2017

-

30 Ocak 2017

6 Mart 2017

YMM Sınavı (2.Dönem)

1 - 10 Temmuz 2017

-

8 Mayıs 2017

12 Haziran 2017

YMM Sınavı (3.Dönem)

Sınav Adı

Tekrar Sınava Katılacaklar için
TESMER Başkanlığına Son Başvuru
Tarihi

11 - 20 Kasım 2017

-

18 Eylül 2017

23 Ekim 2017

SMMM Sınavı (1.Dönem)

25-26 Mart 2017

16 Ocak 2017

9 Şubat 2017

6 Mart 2017

SMMM Sınavı (2.Dönem)

29-30 Temmuz 2017

15 Mayıs 2017

9 Haziran 2017

10 Temmuz 2017

SMMM Sınavı (3.Dönem)

Açıklama

Başvuru yeri: TESMER
Son başvuru tarihi itibari ile hizmet süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini
tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

9-10 Aralık 2017

18 Eylül 2017

9 Ekim 2017

13 Kasım 2017

ABC Staj Değ.(1.Dönem)

26 Mart 2017

16 Ocak 2017

9 Şubat 2017

6 Mart 2017

ABC Staj Değ. (2.Dönem)

30 Temmuz 2017

15 Mayıs 2017

9 Haziran 2017

10 Temmuz 2017

ABC Staj Değ. (3.Dönem)

10 Aralık 2017

18 Eylül 2017

9 Ekim 2017

13 Kasım 2017

Özel SMMM Sınavı (1.Dönem)

26 Mart 2017

-

-

6 Mart 2017

-

Özel SMMM Sınavı (2.Dönem)

30 Temmuz 2017

-

-

10 Temmuz 2017

-

Özel SMMM Sınavı (3.Dönem)

10 Aralık 2017

-

-

13 Kasım 2017

-

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem)

25 Şubat 2017

2 Ocak 2017

-

2 Ocak 2017

-

Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)

1 Temmuz 2017

2 Mayıs 2017

-

2 Mayıs 2017

-

Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)

14 Ekim 2017

31 Ağustos 2017

-

31 Ağustos 2017

-

Not : Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.
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 2017 yılı sınav takvimi ile "ilk
başvurular" için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ordu Merkez İş Bankası
Ordu Ünye İş Bankası
Ordu Fatsa İş Bankası
Deniz Bank Ordu Merkez

IBAN
IBAN
IBAN
IBAN

: TR46 0006 4000 0017 1000 6159 67
: TR41 0006 4000 0017 1210 7679 15
: TR90 006 4000 0017 1220 8104 13
: TR66 0013 4000 0058 7436 2000 01
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KOSGEB
Murat GÜRSOY
murat-gursoy@orduolay.com

Faizsiz krediye hücum eden KOBİ’ler
KOSGEB duvarına çarptı.

makla beraber, ortada kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır.

Ekonomi yönetimi KOBİ’leri rahatlatmak için 50 bin liralık faizsiz kredi açıklaması yaptı. Kararı bir müjde gibi algılayan KOBİ’ler KOSGEB’e koştu. Ancak
araya bir dizi engeller girmesi iş dünyasının yatırımcının mağdur olmasına yol açtı.

Kredi başvurusunun tüm bankalar kanalıyla yapılabileceği kararlaştırıldığından, her banka destekten yararlanmak
isteyen işletme sahiplerinden farklı belgeler istemektedir. Bankalar, bu belgelerin hazırlanmasını ve gerekli veri girişini işletmeye hizmet veren meslek
mensuplarının doğal görevi görüp konuyu muhasebecilere, mali müşavirlere havale etmekte onların bu işi yapması gerektiğini müracaat yapanlara
ifade etmektedirler.

KOBİ’ler KOSGEB tarafından verilecek 50 bin liraya kadar faizsiz krediye
büyük ilgi gösterdi. Hükümet bir süre
önce piyasaya rahatlatmak için binlerce KOBİ’ye “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” verileceği açıklanmıştı. Ancak krediye hücum eden KOBİ’ler
hayal kırıklığına uğradı. Yetkililerin durumu izlemesi yaşanan hayal kırıklıklarını daha da artırdı.
Çünkü bir yandan bürokratik engeller,
diğer taraftan da teknolojik yetersizlik KOBİ’leri canından bezdirdi. Faizsiz
krediye koşan KOBİ’ler adeta KOSGEB
duvarına çarpmış oldu.
Bu üzücü tabloyla ilgili Ordu Serbest
Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Başın söylediklerini kısaca hatırlayalım.
Bu destekten yararlanmanın ilk şartının
KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerin güncelliği olduğu, başvuru
yapıldıktan sonra bankalar üzerinden
kredi kullandırılacağı, bu kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı, kredi vadesinin ise ilk 12 ayı
ödemesiz, kalanının üçer aylık taksitler
halinde geri ödemeli toplam 36 ay şeklinde faizsiz olacağı duyurulmuştur
Duyuru kurumun gerek internet sitesi
gerekse diğer sosyal medya sayfalarında ilan edilmiştir. KOSGEB tarafından
“İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği”
genel hatları ile birlikte açıklanmış ol-

Muhasebeci Mali Müşavirler hiçbir kurumun yardımcı memuru değildir.
3568 sayılı meslek yasası mali müşavirlerin görevlerini saymıştır. Bu yasanın saydığı görevler arasında bilgi güncellemesi veri girişi yoktur. Veri girişi,
bilgi güncelleme olsa olsa krediyi veren banka veya ilgili kurumların görevi olmalıdır.
Buna rağmen katkı yapmak isteyen
Muhasebeci, Mali Müşavirler, istenilen
belgeleri hazırlamak ve KOSGEB veri
tabanına gerekli bilgileri girmek istediklerinde, sistemin çalışmaması ya da
sorunlu çalışması veya gece yarısı çalışması problemi ile karşılaşmaktadırlar.
İşletmelerin verilerini çalışmayan ya
da sorunlu çalışan veri tabanına girmek, KOSGEB İnternet sitesine yüklemek veya KOSGEB sitesinde güncelleme yapmak için Muhasebeci, Mali Müşavirler büyük bir zaman kaybetmektedirler.
İlgili Müdürlükler ve Bankalar başvurunun Muhasebeci, Mali Müşavirler tarafından yapılacağını gelen esnafa, işadamına beyan etmekteler. Bu durum
muhasebeciler ile müşterilerini karşı
karşıya getirmekte meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratmaktadır.

Aralık ayının muhasebeciler için özel
bir ay olduğu düşünüldüğünde gece
yarılarına kadar çalışmak veya veri
yüklemeye çalışmak Muhasebeci, Mali
Müşavirleri adeta çıldırma noktasına
getirdi.
“İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” başvuru kriterlerinin neler olduğu,
desteğe en geç hangi tarihe kadar başvurulabileceği konularının acilen kamuoyuna duyurulması ve internet sistemlerinin, veri tabanına bilgi giriş sisteminin bir an önce iyileştirilmesi, bu
mümkün olmaz ise başvuru süresinin
uzatılması kamuoyu tarafından beklenmektedir.
Bu arada muhasebecilerin üst örgütü
TÜRMOB da KOSGEB’e resmi bir yazı
yazarak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi istedi. TÜRMOB yazısında sıkıntılar da
dile getirildi.Evet yatırımcı ve iş dünyasının mağduriyeti süre uzatılarak ve
sistemi çalıştırarak iş dünyasına istediği kredi verilerek giderilmelidir. Yetkilileri iş yapıyormuş gibi gözükmeyi bırakıp gerçek manada sorunları çözmeye iş dünyasını rahatlatmaya bu üzücü tabloyu mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz. İş dünyasına bunu laik görenler ülke ve bölge ekonomisine zarar verdiklerini acilen görmeli sistemi verimli hale getirmelidirler.
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SMMM Kenan AKAR

Basın Yayın Komisyon Üyesi
kenanakar52@hotmail.com
T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire
Esas No : 2013/2829
Karar No : 2015/786
Özeti :Davalı idarenin yoklama tutanaklarıyla açıkça ortaya konulan gayri
faal dönemler için beyanname verilmediğinden bahisle usulsüzlük cezası
kesilemeyeceği hakkında.
Temyiz Eden : Yeşilçay Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : … Çay ve Gıda Maddeleri İmalat Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi
İstemin Özeti : Davacı şirket adına, 2009 yılı Nisan ila Haziran dönemlerine ait katma
değer vergisi beyannamelerini süresinde vermediğinden bahisle 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nun 352’nci maddesi uyarınca kesilen 1’inci derece usulsüzlük cezası ile
Nisan ila Eylül 2009 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerinin süresi
içinde elektronik ortamda verilmediğinden bahisle 213 sayılı Kanunun mükerrer
355’inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle
dava açılmıştır. Trabzon Vergi Mahkemesi 29.09.2010 gün ve E:2010/490, K:2010/635
sayılı kararıyla; davacı şirketle ilgili 10.09.2009 tarihli yoklamada, belirtilen adresten
Mart 2009 tarihinde ayrıldığı, iş yerinin kapalı olduğu, bilinen bir adresinin olmadığı;
17.11.2009 tarihli yoklamada ise, 2005 yılı sonu itibarıyla gayrı faal durumda olduğu,
belirtilen adreslerde başka bir şirketin faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden, dava
konusu vergisel ödevler doğmadan önceki bir tarihte gayri faal olduğu yoklamalarla
açıkça ortaya konulan davacı adına, beyannamelerini süresinde vermediğinden
bahisle kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında hukuka uygunluk
görülmediği gerekçesiyle dava konusu cezaların kaldırılmasına karar vermiştir.
Davalı idare tarafından; 10.09.2009 tarihli ilk yoklama kapsamındaki tespite göre
mükellefiyetin resen terk ettirildiği, herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye
tabi işlemleri bulunmayan mükelleflerin de beyanname vermek mecburiyetinde
oldukları, 2009/4-6 ve 7-9 dönemleri geçici vergi beyannamelerinin süresi içinde
elektronik ortamda verilmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezalarını
kaldıran mahkeme kararının Trabzon Bölge İdare Mahkemesince bozularak kaldırıldığı
ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hâkimi : Mesut DEMİRBAŞ Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: Dayandığı
hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı,
aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine
ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak
durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına,
24.02.2015 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160’ıncı maddesinin birinci fıkrasında 153’üncü
maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye
mecbur oldukları kurala bağlanmış, 161’inci maddesinde ise işi bırakma hali, vergiye

tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi olarak
tanımlanmıştır. Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında Maliye
Bakanlığının, bu Kanun’un 149’uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda
olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik
imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak
üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname
ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi
hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve
bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul
ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri,
mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ve buna ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmış, maddenin verdiği
yetkiye dayanılarak çıkarılan 340 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi
beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş; 346,
357, 367, 373 ve 376 sıra nolu Genel Tebliğler ile de elektronik ortamda gönderilmesi
zorunlu olan beyanname türleri ve beyannamelerini elektronik ortamda göndermek
zorunda olan mükellefler ile ilgili olarak yapılan değişiklikler duyurulmuştur. 213
sayılı Kanun’un mükerrer 355’inci maddesinin birinci fıkrasında, mükerrer 257’nci
madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara maddede üç bent halinde
sayılan özel usulsüzlük cezalarının kesileceği; 2’nci fıkrasında ise bu hükmün
uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak
tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik
veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi
durumunda haklarında Kanun’un ceza hükümlerinin uygulanması cihetine
gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu öngörülmüş, 2’nci
fıkraya 5904 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle eklenen ve 01.08.2009 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren düzenlemede ise, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin
usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması
halinde ilgililere ayrıca yazılı bildirimde bulunma şartının aranmayacağı ve elektronik
ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu
maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352’nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle
ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi
uyarınca ayrıca ceza kesilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. 213 sayılı Kanun’un
160’ıncı maddesi uyarınca işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur
oldukları kurala bağlandığından, Vergi Mahkemesince verilen kararın hükme esas
aldığı gerekçesi Kanuna uygun düşmemiş ise de; 213 sayılı Kanun’un mükerrer
355’inci maddesinin 2’nci fıkrasına 5904 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle eklenen
ve 01.08.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme uyarınca, verilme
dönemi, bu tarihten önceki dönemlere rastlayan beyannameler için yazılı bildirim
şartı yerine getirilmediğinden; elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form
verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde ayrıca
usulsüzlük cezası kesilemeyeceği gibi ceza hukuku genel ilkesi uyarınca tek bir fiile
tek bir ceza kesilebileceğinden belirtilen dönemler için kesilen usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasına karşı yapılan temyiz
isteminin bu nedenle reddi, 01.08.2009 tarihinden sonraki dönemler için kesilen
cezaların kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasının ise bozulması gerektiği oyuyla karara
katılmıyoruz.

yargıtay
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YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/4910
K. 2016/14695
T. 22.9.2016

* 5 YILI AŞKIN KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ÖDENMEMİŞ İŞÇİNİN
HAKLARINDAN VAZGEÇEREK İŞİ KENDİLİĞİNDEN BIRAKMASININ HAYATIN
OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU(Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında DavacınınKıdem Tazminatına Hak Kazanacağının Kabulü Gerektiği)
* İŞ AKTİNİN KİM TARAFINDAN FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ (Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Yerinde 5 Yılı Aşkın Kıdemi
Bulunan ve İşçilik Alacakları Ödenmemiş İşçinin Haklarından Vazgeçerek İşi
Kendiliğinden Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığu/İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından
Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Davacının Kıdem
Tazminatına Hak Kazanacağı)
* İHBAR TAZMİNATI (Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş
İse de İş Yerinde 5 Yılı Aşkın Kıdemi Bulunan ve İşçilik Alacakları Ödenmemiş
İşçinin Haklarından Vazgeçerek İşi Kendiliğinden Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığu/İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı Ancak İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği)
1475/m.14
4857/m.17
ÖZET : Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği ve buna bağlı olarak davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında
uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda davacı verdiği dilekçeyle ailevi nedenlerle işten ayrıldığını bildirmiş ise de iş yerinde 5 yılı aşkın kıdemi bulunan ve işçilik alacakları ödenmemiş işçinin haklarından vazgeçerek işi kendiliğinden bırakması hayatın olağan akışına uygun değildir. İş sözleşmesinin
işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından haklı nedenle
fesh edilebileceği göz önüne alındığında davacının kıdem tazminatına hak
kazanacağı açık ise de haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini fesheden tarafın
ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözden kaçırılarak ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca
incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteklerinin süre-

sinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine,
2-Davacı, davalı iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğinden bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı, davacının ailevi nedenlerden dolayı istifa ettiğini, kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyeceğini, dava açıldıktan sonra davacının banka hesabına 2.117,00 TL ödeme yapıldığını, tüm haklarının ödendiğini, hiçbir alacağı
olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının 29.10.2013 tarihinde istifa etmesine rağmen
18.11.2013 tarihine kadar neden çalıştırıldığının anlaşılamadığını, feshin
haksız olduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği ve buna bağlı olarak
davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık söz konusudur.
Somut olayda davacı verdiği dilekçeyle ailevi nedenlerle işten ayrıldığını bildirmiş ise de iş yerinde 5 yılı aşkın kıdemi bulunan ve işçilik alacakları ödenmemiş işçinin haklarından vazgeçerek işi kendiliğinden bırakması hayatın
olağan akışına uygun değildir.
İş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından haklı nedenle fesh edilebileceği göz önüne alındığında davacının kıdem
tazminatına hak kazanacağı açık ise de haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini
fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözden kaçırılarak ihbar
tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA,
aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde davalıya iadesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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Hani fındık fiyatı artacaktı?
TARIM DÜNYASINDAN

Ali Ekber YILDIRIM
Yazar
aey@dunya.com

Fındıkta bir kez daha fiyat krizi yaşanıyor. Geçen
sezon fındık fiyatı çok dalgalı bir seyir izledi.
Kabuklu fındığın kilosu 20 liranın bile üzerine çıktı.
Bugünlerde 10 liranın altında, 8-9 liraya kadar
düştü. Yeni sezonun başladığı ağustostan bu yana
fiyat neredeyse yarı yarıya düştü. Bugünlerde 7 lira
olacağını iddia edenler var.

fındık kaldı. Bu sezon öncesinde de Bakan Faruk
Çelik’in “fındıkta fiyat artacak” açıklaması bu
beklentiyi daha da güçlendirdi. Alıcıların fındık
alımını yavaşlatması bu kesimde bir çözülme
yaşattı. Fiyat yükselecek beklentisi ile fındık
satmayanlar elindeki fındığı çıkarmaya başladı. Bu
da fiyatın düşmesinde bir başka etken oldu.

Oysa, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Temmuz başında 2016 rekoltesini açıkladığında
fındığın Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu
vurguladıktan sonra şunları söylemişti: ”Arz
fazlaysa fiyatlarda ister istemez bir düşüş oluyor.
Böyle bir süreç yaşanmıştı. Ama 2016 itibarıyla da
aksi bir durum olacağı görülüyor. Şimdi fiyatların
çok yüksek olacağı izlenimi söz konusu. Geçen yıl
fiyatlar inişli çıkışlı seyretti ama bu yıl biz böyle bir
tablo beklemiyoruz. Üreticimiz çok yüksek oranda
taleple karşı karşıya kalacak.”

4- Yaşanan ekonomik kriz, elinde fındığı olan
ve fiyat yükselecek beklentisi olan üreticinin
dayanma gücünü zayıflattı. Bankadan kredi almak
yerine elindeki fındığı satmayı tercih etti. Böylece
piyasaya fındık girdikçe fiyat aşağı doğru gitmeye
başladı. Fiyatın düştüğünü gören üretici paniğe
kapılarak daha çok fındık satmaya başladı. Sezon
başında fındık alıcılarının da yapmak istediği
buydu. Alıcıların hesabı tuttu. Bakanlığın tutmadı.
Fiyat 8-9 liraya kadar düştü.

Üretici haklı olarak soruyor: “Hani fındık fiyatı
artacaktı?” Öyle görünüyor ki Bakan Çelik’in fındık
hesabı tutmadı. Fiyatın artması bir yana hızla
düşüyor. Nerede hata yapıldı?
1-Fındıkta en önemli sorunlardan birisi sağlıklı ve
güvenilir rekolte (üretim) tahmininin yapılmaması.
Sezon öncesinde ihracatçı birlikleri, ziraat odaları,
Fındık Tanıtım Grubu, Ulusal Fındık Konseyi,
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Uluslararası
Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) olmak
üzere çok farklı rekolte tahmini yapılır ve bunun
üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyordu.

5-Fiskobirlik, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi piyasaya
müdahale edecek bir kurum olmaması nedeniyle,
piyasa tamamen alıcıların yönlendirmesi ile
şekilleniyor. Burada en büyük alıcı konumunda
olan Ferrero. Türkiye’nin en büyük fındık alıcısı ve
ihracatçısı olan Ferrero sadece kendi ihtiyacı olan
fındığı almıyor. Aynı zamanda diğer alıcıları da
Türkiye fındık piyasası konusunda yönlendiriyor.
Yıllar önce yazdığımız gibi, fındıkta alıcı ,ihracatçı
sayısında ciddi bir daralma olacak. Üretimden,
ihracata her aşamada Ferrero’nun liderliğinde
bir kaç firma kalacak. Üretimi de fiyatları da bu
firmalar kontrol edecek.

Bu yıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, bundan böyle rekoltenin tek elden,sadece
bakanlık tarafından açıklanacağını söyledi.
Rekoltenin tek elden açıklanması özünde doğru bir
uygulama. Fakat, bugüne kadar tahminlerinde en
çok yanılan Bakanlığın bu işle görevlendirilmesi,
fındıkta hesapların sapmasına neden oldu. Daha
açık anlatımla yanlış rekolte tahmini ile Bakan
Çelik yanıltıldı. Temmuz ayında Bakan Faruk
Çelik’in açıkladığı 468 bin tonluk fındık rekoltesinin
gerçekçi olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca geçen yıldan
devreden stokun da hesaba katılmadığı anlaşılıyor.
Fiyattaki düşüşün bir nedeni arzın beklenenden
yüksek olması.

6- Ne acıdır ki, Milli Tarım Politikasının
konuşulduğu bugünlerde fındıkta gayri milli bir
yapı oluşuyor. Devlet, üreticiye alan bazlı destek
vererek görevini yaptığını sanıyor. Üretici destek
aldığı için memnun görünüyor. Oysa, Türkiye
elindeki altından daha değerli bir ürün olan
fındıkta hakimiyetini kaybediyor.

2-Sezon başında “fındık fiyatı yükselecek”
açıklaması alıcıları diğer üretici ülkelere
yönlendirdi. Türkiye, dünya fındık üretiminin
ortalama yüzde 70’ini üretiyor. Fakat, yüzde 30’luk
bir dilim daha var. Burada da en büyük üretici
İtalya. İtalya’da 100 bin tonun üzerinde fındık
üretiliyor. Ayrıca, Gürcistan ve Azerbaycan’da
toplam da 100 bin tona yakın fındık üretimi var.
Buradaki fındığın da İtalya üzerinden Avrupa’daki
alıcılara gittiği biliniyor. Alıcılar ağustos, eylül ve
ekim aylarında ağırlıklı olarak İtalya, Gürcistan
ve Azerbaycan fındığı alarak Türkiye’de fiyatların
düşmesini sağladı.

8- Uzmanlara göre ocak ayı itibariyle fındıkta bir
toparlanma olabilir. Mayıs - Haziran aylarında
ise kabuklu fındık fiyatının kilo başına 14-15 lirayı
bulabileceği ifade ediliyor.

3- Geçen yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve yerel
odaların “fındığınızı satmayın fiyat yükselecek”
diye beklentiye soktuğu çiftçinin, fındığa yatırım
yapanların ve tüccarın elinde önemli miktarda

7- Kabuklu fındık fiyatı düşüyor fakat, tüketiciye
yansımıyor. Tüketici iç fındığın kilosunu 70- 80
liradan almaya devam ediyor. Bir kilo iç fındık 2
kilo kabuklu fındıktan elde edildiğine göre 16- 18
lira olan fındık tüketiciye 70- 80 liradan satılıyor.
Devlet, bakanlık bunu da seyrediyor. Sonra da gıda
fiyatları enflasyonu artırıyor diye şikayet ediliyor.

Özetle, fındıkta yine fiyat krizi var. Fiyattan
daha büyük tehlike, devletin, hükümetin bunu
seyretmekle yetinmesi.
Kaynak: Dünya Gazetesi – 17 Kasım 2016
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Raporlu işçiyi çalıştıran işverenler aman dikkat!
Çalışma Yaşamı

İnsanlar, yaşamları boyunca en hafifinden en
ağırına çeşitli hastalıklara yakalanıyor. Bu hastalıklar bazen çalışanlar işe gitmelerini engelleyecek düzeyde olabiliyor. Böyle bir durumda, hastalanan çalışan devamsızlığının nedenini hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtlamak zorunda. Bunu yapmaz, hastalandığını ortaya koyan
raporu işverene veremezse, yaptığı devamsızlık
mazeretsiz olarak kabul edilir.
İş görmezlik ödeneği

Cem KILIÇ
cem.kilic@milliyet.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastalık sigortası kapsamında sigortalılara raporlu olduğu
günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Hastalanan ve bunu istirahat raporu ile belgeleyen sigortalılara istirahatlı olduğu günler için
ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, işçiler arasında rapor parası olarak bilinir. Söz konusu ödeme, sigortalının hastalık nedeniyle çalışamadığı günlerde gelir kaybına uğramasını önlemek
amacıyla yapılır. Rapor parasının ödenmesi için
SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurulları tarafından sağlık raporu alınması gerekir. Yani, yetkilendirilmemiş hekim ve kurumlardan alınan raporlar için SGK tarafından rapor
parası ödenmez.
Raporun süresi
SGK, raporlu olunan sürenin üçüncü gününden
itibaren rapor parası ödemeye başlar. Örneğin, 4
günlük rapor almış olan bir çalışana raporlu olduğu 3. ve 4. günler için toplam 2 günlük rapor
parası ödenir. Yani, iki günlük rapor alan bir sigortalıya SGK tarafından rapor parası ödenmez.
Eğer işçi iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremez halde, yani raporlu ise raporlu olduğu bütün günler için kendisine rapor parası
ödenir. Bu sayede, iş kazası nedeniyle istirahat
raporu alan işçi herhangi bir gelir kaybı yaşamaz.
Kaç para ödenir?
Rapor parası ayakta tedavilerde sigortalının günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavilerde ise
yarısı kadardır. Bu yüzden, yüksek ücretli işçiye
ödenen rapor parası daha yüksektir. Öte yandan, raporlu çalışan hastanede yatıyorsa daha
az, evinde istirahat ediyorsa daha çok rapor parası alır. İstirahat döneminde ödenen rapor parası açısından işverenin çalışanlarına ödediği ücreti tam olarak SGK’ya bildirmesi çok önemlidir. Çünkü ücreti SGK’ya eksik bildirilen, yani tam
olarak bildirilmeyen bir çalışana SGK tarafından

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası

alması gerekenden daha az rapor parası ödenir.
Raporluyken çalışma
İstirahat raporu alan işçiye rapor parası ödenebilmesi için işçinin raporlu olduğu sürede çalışmamış olması ve işveren tarafından e-Bildirge’de
işçinin çalışmadığı günler için eksik gün nedeni
olarak “01-İstirahat” seçeneği işaretlenmiş olmalıdır. Bu şekilde, SGK söz konusu işçi için “çalışmadı” bildiriminin yapıldığı kabul etmekte ve rapor parasını işçiye ödemektedir.
SGK’ya bildirim
Diğer taraftan, istirahat raporu alan işçinin istirahatli olduğu süre zarfında çalışması durumunda,
işverenin söz konusu işçisinin çalıştığını SGK’ya
bildirmesi gerekir. Eğer işveren istirahatli olduğu süre içinde çalışan işçi için “çalıştı” bildirimini
yapmazsa, SGK sigortalının raporlu olduğu süre
içinde çalışmadığını kabul ederek yine raporlu
görünen işçiye rapor parası ödeyecektir. Ancak
durumun tespit edilmesi halinde, işçisinin raporluyken çalıştığını SGK’ya bildirmeyen işverene,
bildirimi yapmadığı için brüt asgari ücretin yarısı tutarında (823.50 TL) idari para cezası kesilir.
Kontrol etmek şart
Çalışma hayatında, istirahat raporu almış olmasına rağmen işverene bu konuda bilgi vermeksizin çalışmaya devam eden işçilerle çok sık karşılaşılmaktadır. Bilgisi dışında, istirahat raporu
olduğu halde çalışmaya devam eden işçisi için
SGK’ya çalıştı veya çalışmadı bildirimini yapmaması nedeniyle idari para cezasıyla karşılaşacak
olan ise işverendir. Bu sebeple, her ay aylık bildirgelerin SGK’ya gönderilmesinden önce işyerinde raporlu işçilerin olup olmadığının kontrol
edilmesi ve gerekli bildirimlerin bu kontrollere
göre yapılması gerekmektedir.
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Murat BAYBURTLUOĞLU

Virüslere DİKKAT
Nereden geldiğini

bilmediğiniz
e-postaları açmayın...
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Son günlerde Türkcell Fatura ve PTT kargo maili
ile gelen virüsler Ordu Merkez ve Ulubey
ilçemizdeki birçok meslek mensuplarının
bilgisayarlarını bulaşarak bilgisayarlarında yer
alan tüm bilgilerinizi ele geçirip bilgilerini
kaybetmişlerdir. Bu bilgileri tekrardan geri
vermenin karşılığında ise para talep
edilmektedir.

Peki, bu Virüs Bilgisayarımıza
Nasıl Bulaşmaktadır?
GSM ve PTT firmalarından geldiğini
zannettiğimiz bir e-posta alıyorsunuz ve fatura
detay bilgisini tıkladığınızda sizi GSM firmasına
ait web sitesi gibi gözüken fakat GSM Firması ve
PTT Kargo ile ilgisi bulunmayan bir siteye
yönlendiriliyorsunuz. Buradan fatura indir veya
adres değişikliği formunu indir deyip indirdiğiniz
dosyayı açtığınızda bu virüsü bilgisayarınıza
bulaştırmış oluyorsunuz.

Bu tür bir şantaj olayı
mağduru olmamak
için yapılması
gerekenler nelerdir?
1.

Nereden geldiğini bilmediğiniz
bir e-posta alırsanız dikkatli
olun, emin olmadan e-postayı
açmayın, şüphelendiğiniz
durum olursa da hiç
düşünmedin silin.

2.

Bilgisayarınıza güncel bir
Antivirüs programı kurun.

3.

İndirdiğiniz dosyalarınızı virüs
taramasından geçirin.
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PROSTAT, BÖBREK YETMEZLİĞİNE
NEDEN OLABİLİR!
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Necmettin Mercimek, erkeklerin
korkulu rüyası prostatın tedavi edilmediği takdirde böbrek
yetmezliği gibi pek çok önemli soruna yol açtığını belirtti.
MedicalPark Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yüksel Şahin yaptığı açıklamada,
erkeklerin yaşlandıkça prostat bezlerinin büyüdüğünü, “benign prostat hiperplazisi (BPH)” adı
verilen iyi huylu prostat büyümesinin, prostat
vakaları arasında en sık rastlanılan türü olduğunu söyledi.
Op. Dr. Mehmet Necmettin Mercimek ;
“50 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 50’sinde,
60-70 yaş arasının yüzde 65’inde, 80 yaş üzeri
erkeklerin ise yüzde 90’ında iyi huylu prostat
büyümesi gelişmektedir.”dedi. Prostat büyümesinin sebebinin tam olarak bilinmediğini
söyleyen Op. Dr. Mehmet Necmettin Mercimek ; “Ancak prostat bezi, testosteron uyarısına
oldukça duyarlı olduğu için, prostattaki büyümenin yaşla değişen hormonal duruma bağlı
olduğu sanılmaktadır. Prostatın iyi huylu büyümesini prostat kanseri ile karıştırmamak gerekir. Mesane boynunda yer alan bu bez, yaşla
beraber büyüyerek bulunduğu bölgeyi daraltır
ve mesaneden dışarı doğru rahatça gidebilecek olan idrar aynı rahatlıkla dışarı atılamaz. Bunun sonucunda hastalıkla ilgili belirtiler ortaya
çıkmaya başlar” diye konuştu.
İyi huylu prostat büyümesinin, genellikle
yavaş geliştiğini ve uzun süre, önemli sorun çıkarmayabildiğini kaydeden Op. Dr. Mehmet
Necmettin Mercimek , “Bu hastalarda; idrar
yapmayı hemen başlatamama ve bekleme, idrar akım hızının yavaş olması, idrar kalınlığının
azalması, mesaneyi tam boşaltamama hissi, kesik kesik idrar yapma gibi belirtiler görülür. Diğer belirtiler arasında; sık idrara çıkma, gece sık
tuvalete kalkma, çok acil idrar yapma hissi, idrar
kaçırma veya çok ileri olgularda idrarın tam
olarak tutulması sayılabilir. İlerlemiş olgularda
idrar atılamadığı için böbreklerde önceleri şişme ve büyüme meydana gelir. Bunun sonucunda, idrarın basıncı ile böbrek dokusu erir. En
son safhada ise; böbrek dokusu çok fazla incelerek balon gibi şişer. Fonksiyonunu kaybettiği
için atması gereken zararlı maddeleri atamaz.
Kanda ürenin yükselmesi ile böbrek yetmezliği
oluşur. Orta yaş ve üzerinde, bu şikayetler gö-

rüldüğünde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulması gerekir.” şeklinde konuştu.
Erken tanının önemine dikkat çeken MedicalPark Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.
Dr. Mehmet Necmettin Mercimek , “Makattan
yapılan prostat muayenesi, prostat kanser tarama testi olan PSA düzeyi, ultrasonografi ve
‘üroflovmetri’ denilen işeme testi ile prostat büyümesinin teşhisi konulur. Muayene ve tetkikler neticesinde, prostat büyümesinin iyi veya
kötü huylu olduğu büyük ölçüde anlaşılabilir.
Prostat kanseri şüphesi olursa, prostat biyopsisi
yapılarak kesin tanı konulabilir” ifadelerini kullandı.
Bu hastalıkta tedavinin iki ana başlık altında değerlendirildiğini dile getiren Op. Dr.
Mehmet Necmettin Mercimek , şunları kaydetti:
“Medikal ve koruyucu tedavi: Prostat hastalığı olanların yiyecek ve içeceklerine dikkat
etmesi gerekmektedir. Alkollü, asitli, gazlı içeceklerden ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmaları önerilir. Özellikle soğuk havalarda çok
dikkatli olunmalıdır. Şikayetlerin arttığı dönemlerde sıcak oturma banyoları oldukça faydalıdır.
Prostat hastalarının kabız kalmaması önerilmektedir. Kabızlık, şikayetleri daha çok artırarak
idrar yapmayı güçleştirebilir. Prostat büyümesinde genellikle ilk olarak ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavi: İyi huylu prostat tedavisinde kesin tedavi, cerrahi yöntemle sağlanır.
Çünkü ilaçlar çoğu zaman yeterli değildir. Yıllarca ilaç kullanan bir hasta, ilacı kestiği gün tedavi açısından başa dönmüş demektir. Yani bu tedaviler yapıldığı gün etkilidirler. Cerrahi tedaviler de genel olarak açık ve kapalı yöntemler olmak üzere iki gruba ayrılır:
-Açık Ameliyatlar: Genellikle 100 gramdan
daha büyük prostatlar için uygulanır. Hastanede yatma süresi 5-7 gündür.
-Kapalı Ameliyatlar: Bu operasyonlardan 3 tanesi şu an için gündemdedir.
• Plazma Kinetik Yöntemi: Ameliyat sırasında ve
sonrasında görülen komplikasyonları azaltmak
için geliştirilmiştir. Ameliyat süresini kısaltır, kanama minimaldir. Hastanede kalma süresini kısaltır. Hastanemizde de güvenle uygulanan bu
yöntemin kullanımı hızla artmaktadır.
• TUR- Prostat: “Rezektoskop” denilen optik bir
cihazla penisten mesaneye girilir. Mesane boynunu tıkayan prostat dokuları, elektrik akımı ile
küçük parçalar halinde kesilir ve vücuttan çıkartılır.
• Greenlight-Lazer Prostatektomi: Genellikle küçük prostatlarda ve ameliyatın risklerini kaldıramayacak kadar yaşlı hastalarda tercih edilen bir
yöntemdir.”
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Tere Otu Faydaları
Tere otu birçok kişinin dere otu ile karıştırdığı hatta varlığı ile yokluğu birçok kişi tarafından tartışılan bir bitkidir. Aslında isminden
dolayı dere otu ile karıştırılır. İsim benzerliği olması bazı kişiler tarafından aynı bitki olduğunu düşündürmektedir. Fakat dere
ile tere farklı bitkilerdir. Genellikle taze olarak tüketilen bir sebzedir. Yaprak kısımları salatalarda, garnitürde ve yeri geldiğinde
piyazda kullanılabilir. Limon ve az miktarda zeytinyağı ile harika tatlar elde edilebilir. Salata seven kişiler için şifalı bol olan bu
sebze sıkça tercih edilir. Peki tere otu faydaları nelerdir hiç düşündünüz mü? Aslında günlük hayatımızda bolca tükettiğimiz
veya pazarlardan ve marketlerden kolaylıkla elde edebileceğimiz birçok bitkinin faydasını tam olarak bilmiyoruz. İşte tere otu
da bu bitkilerden biridir. Kolaylıkla elde edebileceğimiz halde şifasını tam olarak bilmeyiz ve çok sık tüketmeyiz.

Tere Otunun Faydaları Nelerdir?
Faydalarını tam olarak çok da iyi bilmediğimiz
bu şifalı bitki genellikle çeşit çeşit salataların
yapıldığı, yemek kültüründe bolca salataların
tercih edildiği Akdeniz ülkelerinde kolaylıkla
yetiştirilmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin salata kültürünün geliştiğini hemen hemen
herkes bilir. Bu ülkelerde yaşayan insanlar genellikle salata tüketmeyi çok sever. Bu yüzden
de çeşitli bitkilerle çeşit çeşit salatalar hazırlarlar. İşte tere de bu bölgelerdeki salatalarda sıkça tercih edilen bir bitkidir.
Hurf ismiyle anılabilir. Ayrıca yörelere göre birçok faklı isim de alır. Çok eski zamanlarda habbürreşad ismiyle de bilinirdi. Bağırsakları yumuşatır. Vücut ısısını dengeye getirir. Adet kanamasını söktürme özelliği de vardır. Cinsel isteği arttırıcı özelliği de vardır. Ayrıca çok eski
zamanlarda bu şifalı bitki ile kirlenen ve yağlanan saçlar yıkanırdı. Kirli saçları temizleyici özelliği de vardır. Ayrıca saç dökülmesini de
engeller. Saçların daha bakımlı olmasına yardım eder ve kolay uzamasını sağlar.
Metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo almayı engelleyici bir yapısı vardır. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Şeker hastalığı yani diyabet rahatsızlığı olan kişilerde

bolca bu şifalı bitkiden tüketmelidir. Şeker hastalığı olanlara büyük fayda sağlar. Basur yani
hemoroid rahatsızlığını da geçirici etkisi vardır.
Çıbanların kolay geçmesine yardım eder. Nefes
darlığı olan kişilere de iyi gelir.
Ülkemizde de Ege ve Akdeniz kıyılarında bolca tüketilir. Latince ismi lepidium sativum‘dur.
İçeriğinde bulunan A, C ve D vitaminleri sayesinde vücuda da birçok fayda sağlaması da terenin faydalarındandır. Ayrıca tere otu kemikleri ve dişleri güçlendiren kalsiyum mineralini
de bol miktarda bulundurur. Sindirim sistemini düzenler, kolay sindirime yardımcı olur. Akşam yemeklerinden sonra hazımsızlık sorunu
yaşıyorsanız akşam yemeğindeki salataya bir
parça bu şifalı bitkiden ilave etmenizi öneririz.
Bu bitki sayesinde hazımsızlık yaşamayacaksınız ve yemekleri sindirmeniz kolaylaşacak.
Stres ve yorgunluğu alması da tere otu faydaları arasındadır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek kolay hasta olmanızı önler, enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır. Grip, nezle gibi
hastalıklara karşı koruma sağlar. Özellikle balgam söktürücü etkisi bulunması da şifaları arasındadır. Kış aylarında yakalandığımız soğuk
algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklar yüzünden bronşlarımız dolar ve bu bölgelerde balgam birikir. Bu yararları bol bitki sayesinde balgamdan kurtulabilirsiniz. Aslında akciğerlerle
dost olması bilinen en önemli özelliğidir. Tam

bir akciğer dostudur. Sigara içen kişilerin akciğerleri büyük ölçüde zarar görür. Akciğerleri
koruması da tere otu faydaları arasındadır. İçerdiği B6 vitamini sayesinde hafızayı güçlendirir,
zihni kuvvetlendirir. Konsantrasyon eksikliğine
karşı yarar sağlar. İdrar söktürücü etkisi vardır.

Terenin Zararları ve Yan Etkileri
Aşırı miktarda tüketilirse böbreklere zarar verebilir. Ayrıca çok küçük çocukların yemesi tavsiye edilmez.

Tere Otu Nerelerde Kullanılır?
Salatalarda limon suyu ile harika tatlar elde
edebilirsiniz. Marul, mor lahana, havuç, roka ve
tere otu gibi bitkileri birleştirip limon suyu gibi
sosları ilave ederek muhteşem salatalar hazırlayabilirsiniz. İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde
hazırlanan spagetti soslarına da bu şifalı ot ilave edilmektedir. Spagettilere zeytinyağı, soğan ve sarımsak gibi sebzelerle hazırlanan sosun içine bir miktar tere otu ilave ederseniz lezzetinin siz de farkına varacaksınız. Ayrıca çorbalara, çeşitli meyve sularına da karıştırılabilir.
Pişirerek yemenizi tavsiye etmeyiz. Çünkü yaprakları pişirildiğinde acı bir tada sahip olur. Bu
da yenmesini zorlaştırır.
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BİLGİDE SINIFTA KALAN ÜLKE
TÜRKİYE

İbrahim DİZMAN
Araştırmacı - Yazar

Geçtiğimiz haftalarda yazılı ve görsel basında sözü edilen bir konu
vardı: PISA Testi. Üç yılda bir gündemimize gelen, her seferinde ah
vah edip sonra unuttuğumuz bir gerçeğin adıdır bu test.
“Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi”dir açımlanmış hâli. Üç yılda bir yapılır. 60’ın üzerinde ülke ve birkaç ekonomik coğrafi bölgeyi kapsar. 72 ülke diye de düşünülebilir. Bunların yarısı, yani 35’i,
OECD’ye bağlı Avrupa ülkesidir. Örgün eğitim sistemi içinde yer
alan 15 yaşındaki gençlerin eğitim ve bilgi düzeylerini ölçmeye dayalı bir çalışmadır PISA.
Bunun anlamı ve değeri ne diyeceksiniz? Şunu söyleyebiliriz: Türk
gençleri eğer, kendi içine kapanmış, dünyadan kopmuş bir ülkede
sıradan ve geri bir yaşam içinde var olacaklarsa bu test sonuçlarının
hiçbir değeri yoktur! Ancak, uluslararası alanda Türkiye’nin, Türkiye
insanının bilgiyle, akılla, yetenekle yer alması gerektiğini düşünüyorsak; böyle olursa ekonominin de yaşam standardımızın da yükseleceğini biliyorsak, bu testin önemi büyüktür.
Peki, ne durumdayız? Bilim alanındaki test en çarpıcı sonucu veriyor: Ülkemizin başarı oranı 100 üzerinden 0.3 (dizgi hatası sanılmasın: sıfır nokta üç!) Bunun anlamı şu: Onca yıl okulda dirsek çürüten çocuklarımıza bilim adına hiç ama hiçbir şey öğretememişiz…
Bilime bağlı olarak matematik alanında ise 45. sıradayız. Yani Arnavutluk dışında hiçbir Avrupa ülkesinin yanına bile yaklaşamıyoruz
ne yazık ki. Bu sıralama giderek geriliyor üstelik. Son testte Birleşik
Arap Emirlikleri, Trinidad, Uruguay, Tayland seviyesindeyiz.
“Okuma” testinde ise 37. sıradayız. Yine Avrupa ülkeleri içinde en
kötüsüyüz.
Genel sıralamamız ise 45 ile 50 arasında değişiyor…
Bu çarpıcı ve gerçekten çok acı olan sonuçlar, 10 yıl sonra üniversiteyi bitirip hayata atılacak gençlerimizin uluslararası alanda nal toplayacağının göstergesidir.
Başka alanları bilmem ama “okuma” başlığı altında yapılan ve
“okuma-anlama-yorumlama-yazma” gibi konuları içeren testin sonuçları, 15 yılını lisede, 15 yılını da üniversitede ders vererek geçirmiş bir eğitimci olarak beni hiç şaşırtmadı.
Şaşırtmadı; çünkü elli yıldır bu ülkede “dil” deyince sıkıcı dilbilgisi
kuralları öğretilir; “okuma” deyince öğrenciye hiçbir şey anlatmayan ölmüş edebi metinler örnek gösterilir; “yazma” deyince, öğrencinin zihninde hiçbir kıvılcım çaktırmayan ıvır zıvır atasözü, deyim
açıklamaları yazması istenir. Sürekli bunlarla yüz yüze gelen öğrenci neden sevsin “dil”ini, neden tutku haline getirsin “okuma”yı, niçin hayatın bir parçası bilsin “yazma”yı? Haklı olarak bunlardan kaçar gençler.
Biz okuma özürlü bir toplum olduğumuzdan da öte yazma özürlüyüzdür. Daha ilkokulun başında, öğrencilere “Ali topu tut”, “Ayşe
ip atla” gibi aptalca cümleler kurdurmaya çalışmak, Türkçeyi geliş-
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memiş bir kabile dile gibi “Dilimiz kısa ve yalın anlatımdan yanadır” diye anlatmak, sonra da çocuktan, gençten kendini yazarak
ifade etmesini beklemek! Bu kadar anlamsız bir şey olabilir mi?
Oysa Türkçe karmaşık anlamları, çoklu yargıları uzun ve derinlikli bir cümle içinde aktarmaya yeteneği olan bir dildir. Ama siz
bunun yerine, yukarıda belirttiğim saçma sapan kısa cümleleri
“yazma” kavramıyla özdeşleştirerek anlatırsanız, çocuk/genç ileride de mesleki bir yazı yazarken, bir mikrofon uzatıldığında konuşurken, kendini ifade etmesi istendiğinde kem küm ederken
ona kızmaya hakkımız olabilir mi?
Kendini “kısa ve yalın anlatım” kolaycılığına bırakmış bir birey,
herhangi bir şey okurken de “kısa ve yalın” metin bekleyecektir. Buna alışınca da derinlikli, çok yargılı ve ufuk açıcı metinlerden uzak duracaktır. Bunun sonucunu biliyoruz: Düşünmekten
kaçınmak ve kendini düzgün yargılarla ifade edememek. Hayatı
kem-küm ederek yaşamak!
Aman, nasılsa bizim yerimize düşünenler var. Televizyondaki
spiker ne güzel anlatıyor işte, bir de okuyacak mıyım yani! Birer cümlelik satırla yazan gazete yazarlarının “nasıl da çaktı ama!
diye yere göğe konulamayan sıradan imaları da bu kolaycılığa
eklenince, düşünen, yargılayan, irdeleyen çağdaş birey yerine
her duyduğuna inanan “nakilci” kişiler yetişiyor ve PISA testinde
sınıfta kalıyoruz. Ne yazık ki gerçeğimiz bu.
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“Gidemediğin yer senin değildir”
Halil Rfa Paşa

Y

ukarıdaki söz, Sivas Valisi olarak
tanıdığımız ve Ordu-Sivas yolunu
açtığını bildiğimiz ünlü Osmanlı
devlet adamlarından Halil Rıfat Paşa’ya
ait.

Yetişmesinde özellikle ünlü devlet adamı
Mithat Paşa’nın yardım ve desteğini gördü.

Memuriyet hayatındaki en parlak
icraatlarını Sivas, Aydın ve Manastır
valilikleri dönemlerinde gerçekleştirdi.
Balkanlarda eşkıyaya karşı orijinal mücadele
Mithat BAŞ
Halil Rıfat Paşa, Osmanlı bürokrasi kaAraştırmacı - Yazar
taktikleri ve Anadolu’da bayındırlık alanında
demesinin en altı olan tahrirat kaleminvatandaş-devlet işbirliği ile gerçekleştirdiği
den, en üst makam olan Sadrazamlığa
çalışmalarla şöhrete ulaştı. 19. yy.da yükadar yükselmiş önemli bir devlet
zlerce vali arasında özellikle yol yapımı konusunda
adamıdır.
isim bırakan tek şahsiyet Halil Rıfat Paşa’dır. Bir
1827 yılında Selanik Vilayeti’nin Siroz Sancağı’na bağlı
atasözü haline gelen “Gidemediğin yer senin değildir”
Lika Köyü’nde doğdu.
sözü ona aittir.
Sübyan mektebinde yeteneği fark edilince bölge
Dâhiliye nazırlığı ve Sadrazamlığının ilk yıllarında
eşrafından bir zatın himayesinde İstanbul’da Mülkiye
en fazla meşgul olduğu sorun Ermeni isyanlarıydı.
Mektebinde eğitimini tamamladı. Kâtip olarak
II. Abdulhamid döneminde bütün işlerin saraydan
memuriyete başlayarak bürokrasi içinde yetişen Halil
yürütüldüğü ve Sadrazamların neredeyse hiçbir
Rıfat, çeşitli vilayetlerde divan kâtipliği, mektupçuluk,
rolünün bulunmadığı bir zamanda, yumuşak
mutasarrıflık, valilik ve sonra da Dâhiliye Nazırlığı ve
huyluluğu ve Padişaha sadakati sayesinde 9 Kasım
Sadrazamlık görevlerinde bulundu.
1901’de vefat edene kadar makamını muhafaza etti.
Memuriyete Başlaması:
İlk memuriyeti olan Siroz Tahrirat Kalemi’nde 1843’de
maaşsız olarak çalışmaya başladı. Burada kitabet ve hükümete ait muameleleri öğrenmeye çalıştı ve emsalleri
arasında kısa zamanda kendini gösterdi. Bundan sonra
da maaşlı çalışmaya başladı.
1848–50 yılları arası Selanik’te, Tahrirat ve Meclis kalemlerinde çalıştı. Daha sonra bazı valilerin divan kâtibi
olarak; Vidin ve Yanya vilâyetlerinde bulundu.1860’a
kadar Edirne, Harput, Erzurum vilâyetlerinde divan
kâtipliğinde bulundu. Ertesi yıl yine divan kâtibi olarak Silistre’ye gönderildi. 1864’de Tuna Vilâyeti Meclis
İdare Başkâtipliği’ne, üç ay sonra da Tuna Valisi Mithat
Paşa’nın tavsiyesi ile Tuna Mektupçuluğu’na tayin oldu.
Bu yıllar, Halil Rıfat’ın hızla terfi ettiği ve itibarinin arttığı yıllardır.
Mutasarrıflıkları:
Halil Rıfat 1 Kasım 1868’de Varna Mutasarrıflığına tayin edildi. Bu tarihlerde bölgenin en önemli problemleri; Bulgarları bağımsızlığa götürmek için Bulgar okullarının hızla yaygınlaşması, Kırım ve Kafkas muhacirleri ile Bulgar çetelerinin arasındaki çatışmalardı. Halil Rıfat, bu problemler karşısında önemli bir başarı
gösteremedi. Bu nedenle de buradan alınarak Tirhala
Mutasarrıflığı’na tayin edildi.
Halil Rıfat zamanında, Tirhala Sancağı’nın çeşitli yerlerinde 64 adet kalenin tamir ve inşasına karar verilmiş ve
en önemli dört tanesi kısa zamanda bitirilerek burala-

ra askerler yerleştirilmiş ve bunların masrafları için hazineden gereken meblağ bir irade ile temin edilmiştir.
Tirhala ve civarında Yunan eşkıyasının faaliyetlerine rağmen, onun zamanında Hıristiyan halka hoşgörü ile yaklaşılmış, bölgede Hıristiyan nüfusunun artması sebebiyle yeni kilise inşasına dair istekleri Halil Rıfat aracılığı ile
hükümete iletilmiş ve 24 Ocak 1870’deki irade ile de bu
izin verilmiştir.
3 Temmuz 1873’de Vidin mutasarrıflığına tayin edildi.
Valilikleri ve Yol yapım çalışmaları:
Halil Rıfat, II. Abdulhamid’in tahta geçtiği 31 Ağustos
1876’dan bir süre sonra, “Rumeli Beylerbeyliği” payesi verilerek Mithat Paşa’nın desteği ile 13 Eylül 1876’da
Tuna valiliğine tayin edildi. Artık Halil Rıfat, paşa rütbesindedir.
Halil Rıfat Paşa, 5 Şubat 1877’de henüz beş ay bile olmadan Tuna valiliğinden alındı. Bunun sebebi de tayininde olduğu gibi Mithat Paşa ile olan yakınlığıydı. Çünkü aynı gün Mithat Paşa da Sadrazamlıktan azledilmişti. Önce Halep valiliğine, iki gün sonra da Kosova valiliğine tayin edildi.
O yıllarda Sırplarla savaşılıyordu. Kosova’nın Sırplar tarafından işgaline fırsat verilmedi. 1877–78 Osmanlı
Rus Savaşı’ndan sonra ise, bölgede toplanan yüz binlerce muhacir için komisyonlar tertip edilerek bir kısmı
Anadolu’ya sevk edilirken bir kısmı da bölgeye yerleştirildi. Muhacirlerin problemleri ve Arnavutlar arasındaki

kültür
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hareketlenmeler sonucu bu durumlardan bıkan Halil Rıfat Paşa valilikten affını istedi. 25 Haziran 1878’de
Kosova valiliğinden alındı.
Kosova valiliğinden alındıktan sonra Selanik valiliğine tayin edildi. İki seneye yakın görev yaptığı bu
vilâyette, Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaralarını sarmak
için muhacirlere yardım etmeye çalıştı.
9 Ocak 1882’de Sivas valiliğine tayin edildi.
Halil Rıfat Paşa’nın Sadrazamlığı da dahil, en parlak
memuriyeti dört yıla yakın çalıştığı Sivas’ta geçmiştir. Burada en fazla, yaptırdığı yollar ile şöhrete ulaşmıştır. Bir atasözü haline gelen “Gidemediğin yer senin değildir” sözünü Sivas valiliği sırasında söylemiştir. II. Abdulhamid devrinde yüzlerce vali arasında yol
konusunda, Sivas’ta yaptırdığı yollar ile isim bırakan
tek vali Halil Rıfat Paşa’dır.
Günümüzde bile Sivas bölgesi halkı onun yol çalışmalarını takdir etmektedir. Yol yapımı ve diğer hizmetleri halkın zihninde öyle yer etmiştir ki Paşa hâlâ
ağızdan ağza nakledilen rivayet ve fıkralarla yaşamaktadır.
Sivas valiliği döneminde yaptırdığı yolların uzunluğu
1.400 km.dir. Bu yollar üzerinde yaptırdığı köprülerin
1.000, menfez ve kasislerin ise 4–5 bin kadar olduğunu kaynaklar belirtmektedir. Asıl önemli olan nokta, bu yolların yapımında devletin çok az bir katkısına karşılık, vatandaşların yardımı ve çalışmasıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu tarihlerde
Sivas Vilâyeti; Merkez, Amasya, Tokat ve Şark-î Karahisar sancaklarından oluşuyordu. Yapılan yollar da adı
geçen sancakları komşu vilâyetlere bağlayan yollardı. Bu yollardan;
Suşehri-Zara, Şebinkarahisar-Giresun ve MesudiyeGölköy arasındaki kayalar arasındaki yollar üzerinde
üç tane de kitabe vardır.
Bunlardan Zara-Suşehri arasındaki Kuşkayası mevkiinde yazılı kitabe Halil Rıfat Paşa’nın kişiliği ve hizmetleri hakkında bilgi verir niteliktedir. Bu kitabe
şöyledir:
“Asrı Gazi Sultan Hamit Han-ı sanide Veziri Terakkiperver Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa hazretlerinin
Memalik-i Mahrusa-i Şahane’ye bir misal olmak
üzere 1288’de Sivas’tan Samsun’a 1299’da Sivas’tan
Harput’a 1300’de Sivas’tan Ordu limanına değin yapılan turukun tarihidir. 1300.”
Sivas Valiliği sırasında yaptırdığı yolları aşağıdaki
gibi tasnif etmek mümkündür.
Trabzon-Canik
(Samsun)
Elazığ-MalatyaHasançelebi sınırına kadar 410 kilometrelik Bağdat
yolunu yaptırmış;
* Bu yol üzerinde 314 köprü ve 829 menfez inşa etmiş;
* Çamlıbel’e kendi parası ile bir çeşme yaptırmış;
* Tokat-Niksar-Ünye’ye kadar olan 76 kilometrelik şoseyi yaptırmış;
*Kelkit Irmağı üzerinde 630 metre uzunluğunda 41
gözlü Hamidiye Köprüsü’nü yaptırmıştır.
* Bunlar dışında 55 köprü ile 32 menfez inşasını gerçekleştirmiştir.
* Yozgat-Çorum sınırına kadar 63 kilometre yol açtırmış ve köprüler yaptırmıştır.
* Merzifon-Osmancık ilçesi arası yolu 59 kilometrelik
bir şose ile bağlattırmıştır;
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* Şebinkarahisar’dan Trabzon ve Giresun illerine
kadar, 64 kilometrelik bir yol ile Sivas-Hafik-ZaraKoyulhisar-Mesudiye ve Ordu illerine kadar 212 kilometrelik şose, 92 köprü, 300’den fazla menfez yaptırmıştır.
* Ayrıca Sivas’ın kasabalarının ve birçok köyün yollarını inşa ettirmiştir.
Yol yapımı çalışmaları sırasında maddî ve manevî
katkıları bulunan, halkın ileri gelenleri Halil Rıfat
Paşa’nın Padişaha teklifi ile rütbe ve nişanlarla taltif
edilmişlerdir.
1884 yılında Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa ile Trabzon Valisi Sırrı Paşa’nın ortaklaşa girişimleri sonucu Ordu Sivas yolu açılmış ve ilk kez Karadeniz sahilleri iç kesimlerle sosyal ve ekonomik bağlarını daha fazla geliştirmeye başlamıştır. Ordu’nun kaza merkezi olarak
Trabzon’a ve Mesudiye’nin Sivas Vilayeti’ne bağlı olduğu o dönemlerde her iki valinin önderliği altında
gönüllü amele birlikleri kurulmuştur. Bir kol Ordu’dan
Mesudiye istikametine, diğer kol da Sivas’ın Koyulhisar İlçesi’nden Mesudiye-Ordu sınırına doğru yolu
açmaya başlamışlardır. O günün olanaklarıyla 5 ay
gibi kısa bir müddet içerisinde yolu geçit verir duruma getiren gönüllü birlikler, o zamanın Ordu-Sivas il
sınırı olan Gedikkaya mevkiinde birleşmişlerdir. Halil
Rıfat Paşa tarafından Gedikkaya’daki kayalar üzerine
bir de kitabe kazıtılmıştır. Bu kitabe metni şöyledir;
“Sivas Valisi Halil Rıfat paşa Hazretleri Sivas’tan
Ordu hududuna kadar kırk iki saat yolu beş ayda
yaptırdıkları sırada işbu kayaları barutla açtırmıştır. Teşrinievvel 1300”
Halil Rıfat Paşa’nın Sivas vilâyetinin yollarını tamamlamak için yoğun çalışmalar yaptığı sıralarda usulsüzlük ve hırsızlık yaptığı yolundaki şikâyet ve dedikodular Aydın valiliğine tayin edilmesine sebep olmuştur. Kendisinden sonra Sivas valiliğine atanan
Sırrı Paşa, Halil Rıfat Paşa’nın aleyhinde konuşmaya
ve yazmaya başlamıştı. O da sessiz kalmayarak buna
cevaplar yazmış, iki vali arasında bir yazı düellosu
başlamıştı. Bu durum II. Abdulhamid tarafından öğrenilince, 14 Ekim 1886’da çıkardığı iradesinde devlet memurlarının birbirleri aleyhinde neşriyatta bulunmalarının uygun olmadığı ve bu işlere hemen
son vermeleri, aksi halde her ikisinin de hakkında hayırlı olmayacağının ihtar edilmesi üzerine bu yazışmalara son verilmiştir.
Sivas’ta bayındırlık alanında yaptığı diğer çalışmaları
ise şunlardır: Hâlâ kullanılan hükümet konağı, hapishane binası, rüştiye mektebi, askerî rüştiye Halil Rıfat
Paşa Mektebi, darü’l muallimin, maarif dairesi, Tokat
hükümet konağı, Şark-i Karahisar su yollarının yeniden yapımı, Aziziye kasabası hapishanesi, Divriği, Yıldızeli kazaları hükümet konakları ve Sivas’ta bir un
fabrikası en önemlileri olarak sayılabilir.
II. Abdulhamid döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri Anadolu’da görülmemiş bir hızla ve genişlikte
yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu politikaya uygun olarak Halil Rıfat Paşa döneminde Sivas’ta yeni okulların açılması sağlandı.
Halil Rıfat Paşa 27 Eylül 1885’de Aydın valiliğine tayin edildi. Burada bir seneden fazla bir zaman valilik yaptıktan sonra, 26 Aralık 1886’da Bağdat valiliğine tayin edildi. Ancak, Paşa çeşitli mazeretler ileri sürerek Padişah’tan merhamet dileyip Bağdat’a gitmek
istemedi.
Sekiz ay açıkta bekledikten sonra Halil Rıfat Paşa,
19 Ağustos 1887’de Manastır valiliğine tayin edildi. Sivas’tan sonraki en başarılı valilik dönemini
Manastır’da icra etmiştir. O, eşkıyaya karsı o zamana

kadar bu bölgede emsalini göremediğimiz orijinal
mücadele usulleri geliştirmişti. Eşkıya ile mücadele
için halkla işbirliği yöntemlerini geliştirdi.
İkinci kez Aydın valiliğine atandı. Bu dönemde Çeşme Kazası hükümet konağını yaptırdı. Burada Halil
Rıfat Paşa’yı en fazla meşgul eden mesele, muhacirler ve eşkıyalardı. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savasında
ve 1885’de Şarkî Rumeli’nin Bulgaristan’a ilhakı üzerine, bir muhaceret başlamıştı. Muhacirlerin en fazla yığıldıkları vilâyet Aydın idi. 1877–1891 tarihleri
arasında Aydın vilâyetine 100.000’den fazla muhacir
gelmiş; bunların bir kısminin diğer vilâyetlere gönderilmesiyle burada kalanların sayısı 70.000’e düşmüştür.
Dâhiliye Nazırlığı:
Halil Rıfat Paşa 4 Eylül 1891’de Dâhiliye Nazırlığı’na
tayin edildi. Dört yıl kadar süren Dâhiliye Nazirliği
döneminde en fazla meşgul olduğu konu, Ermenilerin Anadolu’da çıkardıkları karışıklıklardır. Özellikle
Ayastefanos ve Berlin Antlaşmasından sonra başlayan isyanlar onun döneminde artarak devam etmiştir. Dâhiliye Nazırlığında valilik dönemindeki kadar
rahat hareket edememiş, Padişahın emri ve talimatı doğrultusunda kararlara iştirak etmiştir. Bu dönemde Ermenilerin çıkardıkları en önemli isyanlar, Merzifon ve Yozgat isyanlarıdır. Önceleri bütün gayretlere rağmen isyanların önü alınamamıştır. 1895 yılı yaz
aylarından itibaren hemen hemen Anadolu’nun bütün vilâyetlerinde eşzamanlı isyanlar başlamış, çok
sayıda insan kaybına yol açan bu isyanlar sonunda
bastırılmıştır.
Sadrazamlığı:
Sadrazamlığı döneminde de Ermeniler tarafından
Van isyanı ve Osmanlı Bankası baskınları yapıldı. Adi
geçen baskın esnasında bir kısım Ermeni Babıâli’yi
bombalamaya teşebbüs etti. Bu arada Sadrazam
Halil Rıfat Paşa’ya suikast teşebbüsünde bulunuldu.
Sadrazamlığının ilk yıllarında misyonerlerin faaliyetleri ve alınması gerekli tedbirler hakkında 17 Aralık 1895’de Padişah’a sunduğu bilgiler onun konuya vâkıf bir kimse olduğunu göstermesi açısından
önemlidir.
Sadrazamlığı döneminde meydana gelen en önemli olaylardan biri de Osmanlı Devleti’nin zaferi ile sonuçlanan 1897 Osmanlı–Yunan Savaşıdır.
Ölümü:
1901 yılı sonbaharında, Sadrazamlığının 6. yılında
74 yaşında ihtiyar ve hastaydı. Buna rağmen, padişaha sadakatinden dolayı Sadaretten alınmamıştı.
Oğlu İbrahim Cavid’in 7 Ekim 1899’da bir Arnavut
tarafından öldürülmesi Halil Rıfat Paşa’yı iyice sarstı.
Bu olaydan sonra iki yıl yaşayabildi. 9 Kasım 1901’de
Nişantaşı’ndaki konağında, 74 yaşında öldü. Eyüp
Sultan’daki, Mihrimah Valide Sultan Türbesi civarında eski Sadrazamlardan Hayreddin Paşa’nın kabrinin
yanına defnedildi.
Şahsiyeti:
Halil Rıfat Pasa, devlet hizmetinde bulunduğu 57
sene boyunca dürüstlüğü ve sadakati ile şöhret bulmuştur. Görevine düşkünlüğü, titizliği, ahlakı ve mülayim yapısıyla tanınmaktaydı.
Halil Rıfat Paşa, kindar değildi. Oğlunun öldürülmesinden sonra, katilin kısas edilmesi için ağırlığını koymadığı gibi, verilen ölüm cezasının müebbet hapse
çevrilmesini de yine kendisi istemiştir.
Halil Rıfat Paşa’nın üçü erkek, ikisi kız olmak üzere beş
çocuğu vardı.
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birşaibrir şiir
John Berger

1926 yılında Londra’da doğdu.Ressam ve
Eğitmen olarak yaşama atıldı.
Roman ve Senaryo yazarı olarak başarılı
oldu. “G” adlı romanıyla “Booker” ödülünü
aldı.
1975 yılında Avrupa’daki göçmenlerin
sorunları ile ilgilendi. “Yedinci Adam” adlı
kitabında göçmen sorunlarını konu edindi.
Fotoğraf,resim,heykel gibi konularda
denemeleri yayımlandı.
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Hazırlayan / Rüstem GÜRLER
Şair / Yazar

GÖÇMEN SÖZCÜKLER
Toprağın bir parçasına
anadilimin
bütün şivelerini gömdüm
orada karıncaların topladığı
çam pürleri gibi
duruyorlar
bir gün bir başka yolcunun
tökezleyen çığlığı
uyarabilir onları
o zaman sıcak ve rahat
gece boyunca bir ninni gibi
duyacaktır doğruyu

SLAVONSKI BROD

HOWE İÇİN 1909-1985
Seni bilgisizliğimden
biliyorum				
bir de utanarak
içini alıntılarla doldurduğun
bu bilgisizliğin boşluğundan
		
seni suskunluğunun
buruk gülümsemesinden
biliyorum
bir de elbisenin yamalı kollarına
gizlediğin
o gurur dolu boşluktan
seni ölümden önceki
o andan biliyorum
bir de sözcüklerin ağıtıyla
Tanrı arasındaki
o boşluktan

Bu ahşap İslav evinin
çift camlı pencereleri var
kış soğuğu girmesin
ellerini masaya
ayaklarını yatağa
sokmasın diye

seni kızından
biliyorum
bir de şimdikiyle
o zaman arasındaki
sözcüklerin boşluğunda

yazın ve sonbaharda
pencereler arasındaki
tahta pervazda duran
saksılardaki çiçekler
düzenli sulanıyor
mutfakla bahçe arasında
her zaman
renk olsun diye

GÖKYÜZÜ

camlar arasında da
görünmeyen hatıraları
saklanıyor
geçip gidenlerin.

İlk sessizlikte
haykırdığımı duydum 			
gökyüzü toprağın yanındaydı
yağmurlarını dinlemek için
haykırmamayı öğrendim
omuzunda bir merdiven
gökyüzü
sevişiyoruz
parmaklarıyla
kendi taçyapraklarını yerleştiriyor
en tepedeki dallara
gökyüzü
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Pınar KÜR
Bursa’da doğdu. Çocukluğu Londra ve New
York’ta geçti. Bir süre Paris’te yaşadı.
Sorbonne Üniversitesinde “Karşılaştırmalı
Edebiyat Kürsüsü’ünde doktora yaptı.
Devlet tiyatrosunda çalıştı. 1984’de “Akışı
olmayan sular”adlı öykü kitabı ile Sait Faik
Öykü Ödülünü aldı.İstanbul bilgi üniversitesi
ve İstanbul üniversitesinde öğretim üyeliği
yaptı.

Sadık Bey:
Çok dürüst ve çok iyi çok
Kültürlü bir muhasebeci ancak
İş adamı olmak !!!....

Foto: RÜSTEM GÜRLER
(Uluslar Arası Edebiyat Festivali 2012)
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Hazırlayan / SMMM Zelda UÇAR OKUMUŞ

Eğer tek arzusu nefes almak olsaydı tırtılınşikayet etmezdi duttan.
Yaşarken ipek olup, ölürken kanatlanmak için, tıtılın emeği, kozanın
sabrı gerekir.
Şimdi ben ipeğimi salıp, aktıysam kendimden,
Kendi kıyametini kendi koparan kelebekler gibi uçtuysam ışığına,
Yandım diye tırtılına şikayet edecek değilim.
Ölüm korkusu olsa kelebeğin,
Hiç çıkarmıydı ördüğünden...
Özgürlük için gökyüzünü satın almamız gerekmez.
Ruhunuzu satmayın yeter.
Nelson Mandela

“Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama
görüyorum ki siz silahsızsınız bayım”
Franz Kafka

Dünya herkesin ihtiyacına
yetecek kadarını sağlar, fakat
herkesin hırsını karşılamaya
yetecek olanı değil.
Mahatma GANDHİ

Herkesin üç kişiliği vardır;
ortaya çıkardığı, sahip olduğu ve
sahip olduğunu sandığı...
Alphonse Karr

Derdi olan dünyanın, düna kadar
derdi olur.
Yunus Emre

yaşama dair
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İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR, Doç. Dr. Volkan DEMİR
ve Oda Başkanımız Bahadır BAŞ

Ulugöl’ü Gezdi
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İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR, Doç. Dr. Volkan DEMİR
ve Oda Başkanımız Bahadır BAŞ

Kurul Kalesini Gezdi
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Bşk.Yrd.ODASI
MALİ Komisyonu
MÜŞAVİRLER
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TEMEL İLK DEFA
HELİKOPTERE BİNMİŞ; 2017
Temel hayatında ilk defa helikoptere binmiş.
Zaten soğuk olan hava, helikopter yükseldikçe daha
da soğumuş.

KİBAR ve DÜRÜST; 2017
Akın, kardeşine; nasıl kibar olacağını
anlatıyor:
-Akın; Diyelim ki elma dolu bir poşet var. Ben sana
elmalardan hangisini istediğini sorsam sen ne diyeceksin?
-Kardeşi; En büyüğü derim.
Akın; Kaşlarını çatar ve devam eder.
-Olmadı. Kibar olmak için en küçüğünü isteyeceksin.
Kardeşi; İtiraz eder;
-Kibar olmak için yalancı olmak doğru mu?

Üşüyen Temel pilota seslenerek:
- Ula uşağım, üşidim. Şu üstteki pervaneyi kapat
daa

TEBESSUM

Ölüm sebebi
Temel’in babası ölür. Taziyeye gelen arkadaşı
“Başın sağ olsun, nasıl öldü” diye sorar.
12. kattan aşağıya düştü
Vah vah çok feci.
Yok öyle ölmedi. Tam yere düşecekken manavın tentesine çarpıp tekrar
yükseldi.
Yazık, daha şiddetli çakıldı o zaman.
Hayır kasabın tenteden karşı binanın çatısına zıpladı.
Demek çatıya çarpıp öldü.
Yok yahu, çatıdan yuvarlanıp elektrik tellerine gitti.
Yapma ya! Çarpıldı o zaman.
Yok canım, tellerden yaylandı, 150 metre yukarı fırladı.

TEMELİN KARNESİ;
2017

Oradan yere çakıldı, öyle mi?

Temel’in karnesindeki zayıfları gören
annesi sinirlenir.
Temel ‘e sorar:
-Ha bu nedir? Geçen yıl sınıf birincisi idin, bu yıl
sonuncu olmuşsun!

Hayır, oradan da bakkalın tenteye.
Oradan yere düştü ha?
Yooo... Oradan da yine kasabın tentesine.
Ulan nasıl öldü bu adam?
Baktık duracağı yok, furduk oni…

Temel sakin ve cevaplar:
-Anacuğum geçen yıl sen çok sevinmiştin. Bu
yıl da başka analar sevinsin
daaa!

SAVAŞ ve SİGARA; 2017
KIRK HARAMİLER; 2017

Temel savaşta, gece canı sıkılmış.

-Temel, Dursun ‘a dert yanıyormuş.

Sigarasını yakmış.

Ula Dursun benim Fadime yine hamiledir.

Arkadaşı;

-Dursun; Ula bunda ne vardır. Sevinmen lazımdır.

-Ne yapıyorsun Temel? Çok tehlikeli demiş.

Dursun sen bilmisin; benim Fadime ilk hamileliğinde “İki
Şehrin Hikayesini” okuyordu, ikizimiz oldu.

Temel; -Vallahi içime çekmiyorum...

İkinci hamileliğinde “Üç Silahşörleri” i okuyordu,
Üçüzümüz oldu.
Şimdi de “Kırk Haramileri” okuyor daaa.

İDAM ve BEKLEME; 2017
Temel idama mahkum olmuş.
Son arzun nedir? Diye sormuşlar.
-Temel; Beni oğlumun yanıma gömün demiş.
Görevliler; -Senin oğlun sağ değil-mi? Demişler.
-Temel; Olsun. Ben Beklerim demiş.

Fıkralar için Yaser Gürsoy Hocamıza Teşekkür Ediyoruz...

