
TÜRMOB Genel Sekreteri 
Yahya ARIKAN tarafından 

Kurucu Oda Başkanı Orhan 
Ümit FELEK’e mesleğe 

ve odaya vermiş olduğu 
hizmetlerden dolayı TÜRMOB 
adına bir plaket  takdim etti.

TÜRMOB’DAN 
ÜSTADA VEFA



w w w.ordusmmmo.org.t r

SMMM
o d a s ı

ORDU

2 oda başkanı

Her yeni yıl iyimserliğin ve 
daha iyi yaşam koşullarına 
ulaşma yolunda beklentilerin 

arttığı umutların canlandığı günleri 
oluşturmaktadır. Her yeni yıl umut-
ları bir yana, bir önceki yıl ile hesap-
laşmayı yani hepimizin çok iyi bildiği 
bir kavram ile muhasebe yapmayı 
gerektirir. Her muhasebe, her hesap-
laşma ise yanlış ve hataları yinele-
memeyi, doğru olandan yana karar 
almayı doğru olandan yana taraf ol-
mayı öğretir bizlere.

Bilgi Üretemeyenlerin, Değer Ürete-
meyenlerin Mesleğin Geleceğinde 
Söz Sahibi Olmaları Beklenemez…

Değerli meslektaşlarım 1990’dan bu-
güne TÜRMOB ve Odaların özellikle 
meslek mensuplarının; taşıdıkları so-
rumluluklar, yaptıkları çalışmalar ve 
meslekte yaşanan değişime uyum 
sağlama konusundaki çalışmaları ve 
çabalarıyla gurur duyuyorum. 

Bu mesleği icra eden bizler değerimizi çok iyi biliyoruz. 
Ülke ekonomisinin iğneden ipliğe kayıtlarını biz tutuyo-
ruz. Bütçe gelirleri içerisinde yer alan vergi gelirlerinin 
tamamı neredeyse bizlerin hazırladıkları beyannameler 
üzerinden oluşmaktadır. 

Ülkemizin pek çok kurumu tarafından ısrarla ‘‘Görünmez 
adam’’ tavrını maruz kalan TÜRMOB ve Odalar yaptık-
ları çalışmalar, seminerler, paneller ve sempozyumlarla 
ülkenin önemli bir eğitim kurumu, iş dünyasının önemli 
bir bilgi bankası olarak faaliyet göstermektedir. TÜRMOB 
ve Odalar çok önemli ve çok başarılı çalışmalar yapmak-
ta, bizleri mesleki gelişmeler karşısında yalnız bırakma-
yıp her platformda haklarımızı savunma samimiyeti ve 
gayretindeler. Yeni uygulamalar, tebliğ taslakları konula-
rında sürekli görüş sunmaya, yasalar çıkmadan meslek 
mensuplarımız lehine değişiklikleri önermekteler. Mes-
leğin gerçek değerini ortaya çıkarmak adına yapılan bu 
çalışmaları çok önemsiyorum. Ancak bütün bu çabayı 
ve emeği görmezden gelenlere, önyargılı ve kişisel ter-
cihleri nedeniyle bu çalışmaları yok sayma gayretinde 
veya küçültme gayretinde olanlara söyleyeceğimiz tek 
şey ; “Bilgi üretemeyenlerin, değer katamayanların, kat-
ma değer yaratamayanların mesleğin geleceğinde söz 
sahibi olmaları beklenemez.” olacaktır.  

BÜLTEN DERGİSİ 51. SAYI

Dergimizin 51’ncı sayısı ile karşı-
nızdayız. Yeni sayımızda bir birin-
den farklı pek çok makaleye yer 
verdik. 

Dergimizin bu sayısında, Türmob 
Genel Başkan Yrd. Prof. Dr. Cemal 
Yükselen  Doç. Dr. Volkan Demir, 
Çorum SMMM Odası Başkanı Ali-
can Doğan, Rize Oda Başkanı Ali 
Fuat Çakmakçı, Çanakkale Oda 
Sekreteri Hüseyin Soykan, TÜR-
MÜB Etik Kömitesi Üyesi Latif Taş, 
Öğr.Gör. Yaser Gürsoy, Prof. Dr. Fik-
ret ÇANKAYA, SMMM Halil Demirel, 
Yrd. Doç. Dr. Züleyha YILMAZ, E. 
GİB Şube Müdürü  Kemal OKTAR, 
YMM Sabri Arpaç, olmak üzere pek 
çok görüşü keyifle okuyacaksınız.

İçimizden biri köşesinde üç mes-
lektaşımızı konuk ettik. SMMM Esra 
Oktay, SMMM Mustafa Yıldız ve 
SMMM Muzaffer Kurt ile meslek 

üzerine konuştuk..

Altın Yıllar köşemizin bu sayısında  SMMM Bekir Yılmaz 
ve SMMM Orhan Özgür konuğu oldular…

Bir Şiir Bir Şair sayfasında Şevki KAYSAL ve Bir Kitap Bir 
Yazar sayfasında Michıo KAKU’nın  kitabını tanıtımı için 
değerli meslektaşım, abim Rüstem Gürler’e buradan siz-
lerin huzurunda teşekkür ediyorum.  

Kültür Sanat Sayfalarımızda Ordulu Araştırmacı Yazar 
Naim Güney’in “Eski Mektep Vergisi” Makalesine, Ben-
hür Felek’in “TurizmdeOrdu’nun Şansı” Makalesine, ay-
rıca Sayın Araştırmacı Yazar İbrahim Dizman’nın “Ordulu 
Kemençeci Yunus’un Hazin Öyküsü”  Makalesini sizlerle 
buluşturduk.

Mizah sayfamız içinde değerli hocamız Yaser Gürsoy’a 
da teşekkür ediyorum..

Emek, sevgi ve bilgi dolu bir sayıyı daha geride bırakmış 
oluyoruz. 

Bir sonraki sayımız da görüşmek üzere hoşçakılın…

Mutlu Yıllar…

SMMM Bahadır BAŞ
Ordu SMMM Oda Başkanı

 bahadirbas@hotmail.com
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TÜRMOB
Genel Başkan Yrd.

MESLEĞİMİZDE DEĞİŞİM VE 
YOL HARİTAMIZ

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı

Teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri başarılı bir 
şekilde hayata geçiren mali müşavirler olarak 
bu kez daha hızlı ve radikal bir dönüşüme ha-

zırlık yapmaktayız. Tüm belgelerin elektronik ortam-
da aktığı, yazılımların belgeleri ilgili kayıtlara aktarıp 
finansal raporları çıkardığı, yapay zeka ile yeni açı-
lımların eşiğine gelindiği bir yarın için kurumsal dü-
şünce ve uygulamalar içinde olmamız, büyük önem 
taşıyor. 

Kurumsal düşünce, çevre koşullarının yarattığı fır-
sat ve tehditler ışığında hedeflerimizi ve bu hedef-
lerimize bizi ulaştıracak yolları belirlememiz anlamı-
nı taşıyor. Bunu tek başımıza çalışan bir mali müşa-
vir olarak da yapabiliriz, ortaklık şeklinde çalışarak da 
yapabiliriz. Kurumsal düşünce ve kurumsal faaliyet-
ler, sürdürülebilirliğimizi sağlamada; hak ettiğimiz 
saygınlığa ulaşmada, hedeflediğimiz yaşam kalitesi-
ne ulaşmada önemli bir araçtır. Çünkü, kurumsallaş-
ma sayesinde eksiklerimizi tespit ederek tamamla-
ma, hedeflerimizi belirleyerek planlı bir şekilde onla-
ra nasıl ulaşacağımızı belirlemede önemli katkı sun-
maktadır.

Teknoloji bir yanda fiilen yaptığımız işlerde değişim 
yaratırken, diğer yanda mesleğin yeni tanımını da 
düşünmemizi gerektiriyor. Kayıtlar ve finansal rapor-
lar bilişim ürünleri tarafından yapılacaksa, denetim 
raporları gerçek zamanlı yapılır hale geliyorsa, mali 
müşavirlik mesleği nereye gidiyor? Bu sorunun ya-
nıtını muhasebe dünyası bir süredir tartışıyor ve de-
ğerliyor: Danışmanlık ağırlıklı bir hizmet sunumu.

İşletmelerin mali durumlarını en iyi bilen mali müşa-
virler, yakın bir zamanda artık finansal raporları yo-
rumlayan; bu yönde işletmelerin yatırım ve faaliyet 

stratejilerine yön veren birer danışman olacaklar. İş-
letme yönetimleriyle daha yakın iletişim içinde ola-
caklar. Bu noktada, ek uzmanlık alanlarını, ek iş alan-
larını önümüze konan birer fırsat olarak değerleme-
liyiz. Bu yönde donanımımızı arttırmalıyız. Kaldı ki, 
vergi mükellef sayısı artışının ekonomik durum ne-
deniyle tatmin edici olmaması, bizi mevcut müşte-
rilerimize daha çeşitli ve fayda ve değer kazandıran 
hizmetler sunmamızı gerektiriyor.

O halde, kurumsallaşmayı, bu değişimde bizi gele-
ceğe taşıyacak ve daha güçlü olmamamızı sağlaya-
cak bir araç olarak görmeliyiz. Bu çeşitlenen donanı-
mımızı, meslek mevzuatımızın uygun gördüğü çer-
çevede müşterilerimizle, meslektaşlarımızla, kamu-
oyu ile paylaşmak, müşterilerimize sunacağımız on-
lara fayda ve değer kazandıran faaliyetlerimizi sun-
mak için de pazarlama anlayış ve uygulamalarına 
olumlu yaklaşmak ve hayatımızda yer vermek zo-
rundayız.

Pazarlama, reklam değildir. Pazarlama günümüzde 
müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurmayı hedefleyen 
iletişimdir. Günümüz teknolojileri de bugün bu ileti-
şime olanak tanıdığı gibi, mevzuatımız da etik kural-
lara uymak koşuşuyla bu araçları kullanmamızı ola-
naklı hale getirmektedir. Önemli olan, her bir müşte-
rimizin ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun hizmeti 
ayrı ayrı tanımlamak ve ona sunmaktır. Bu bağlam-
da bürolarımızdaki donanımın ergonomi ve görselli-
ğinden, çalışanlarımızın davranış ve müşterilere yak-
laşımlarına kadar birçok faktör, pazarlama iletişimi 
olarak müşterideki imajımızı güçlendirecek unsur-
lardır. Kaliteli hizmet kadar, hizmeti müşteriyi olum-
lu imaj elde edecek şekilde sunmak temel misyonu-
muz olmalıdır.
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n  Öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Bize kısaca kendinizden bahse-
dermisiniz.

1953 Çaycuma/Zonguldak do-
ğumluyum. Ankara İktisadi Tica-
ri İlimler Akademisi Mali Bilimler 
ve Muhasebe Yüksekokulu lisans 
mezunuyum. T.K.İ. Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesi Müdürlüğünde, 
2 yılı Ankara ve 3 yılı İstanbul’da 
olmak üzere 5 yıl memuriyet yap-
tım.1983 yılı eylül ayında istifa et-
tim ve 1.1.1984 yılında Çaycuma’da 
muhasebe büromu açtım. 16 yıl 
Zonguldak SMMMO başkanlığı 
yaptım. Zonguldak SMMMO olarak 
2012 yılında Haksız Rekabetle Mü-
cadele Yazılım programını yaptık.

2016 yılındaki TURMOB Ge-
nel Kurulunda Çağdaş Demokrat 
Grup’tan Yönetime aday oldum. 
Nisbi temsil gereği yedek kaldım. 
2013-2016 yılları arasında TÜR-

HAK üyeliği yaptım. TURMOB Ge-
nel Sekreteri Sn. Yücel Akdemir’in 
2016 yılı Mayıs ayında yapılan İSM-

MMO Genel Kurulu’nda Başkan 
adayı olmasından dolayı istifa et-
mesi nedeniyle, Haziran – 15 Ekim 
2016 tarihleri arası TÜRMOB Genel 
Sekreterliği yaptım. Halen Sürek-
li Mesleki Eğitim Kurulu üyesiyim.

n  Muhasebe mesleğini tercih et-
menizin nedeni nedir.

Muhasebe eğitimi aldığım için 
muhasebe mesleğini tercih ettim.

n  Muhasebe mesleğinde ya-
şanan teknolojik gelişmeler (E 
fatura-E defter -E denetim gibi) 
ve mesleğin geleceği hakkında 
neler söylemek istersiniz. ? Sizce 
meslek nereye gidiyor.

Teknolojik gelişmeler yalnız mu-
hasebe mesleğinde değil, hayatın 
her alanında karşımıza çıkmakta-
dır. Bilgi çağında başka türlü olma-
sı beklenemez. İşlemlerin elekt-
ronik ortamda yapılması meslek 

DEĞERLERİMİZ /  TÜRMOB Yönetici leri
SMMM Zeki DİRLİK / Önceki Dönem TÜRMOB Genel Sekreteri

SMMM Bahadır Baş

Teknolojik gelişmeler 

yalnız muhasebe 

mesleğinde değil, 

hayatın her alanında 

karşımıza çıkmaktadır. 

İşlemlerin elektronik 

ortamda yapılması 

meslek mensupları için 

bir avantajdır.

röportaj
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mensupları için bir avantajdır. Size 
bir anımı anlatayım: Biz kayıtla-
rı bilgisayarda tutuyor, bilgisayar-
dan beyannameleri alıyor, bu be-
yannameleri tekrar elle yazıp ver-
gi dairesine öyle veriyorduk. Daha 
sonra bilgisayar çıktılarını kabul et-
tiler.2000 yılında TÜRMOB’da yapı-
lan Başkanlar Kurulu toplantısına o 
zamanki Gelirler Genel Müdürü Sn. 
Akif Hamzaçebi katılmıştı. Sorular 
bölümünde Sn. Akif Hamzaçebi’ye 
beyannameleri bilgisayardan gön-
derelim dedim, İmzayı ne yapaca-
ğız demişti. Bugün beyannameleri 
bilgisayardan gönderiyoruz.

 Meslek artık yalnız kayıtları tutan 
değil, Şirketleri yönlendiren, yö-
neten ve denetleyen konuma gi-
diyor. Bundan sonra mesleği ya-
pacak olanların teknolojiyi iyi kul-
lanmaları, yabancı dil bilmeleri, ge-
nel muhasebenin yanında branşla-
şarak uzmanlaşmaları, ya birleşe-
rek kurumsallaşmaları ya da birbir-
lerinden hizmet satın almaları ge-
rekecektir. Firmalar Yurt dışı ticaret 
işlemleri yaptıkça diğer ülkelerde-
ki muhasebecilerle de ortak olma-
ları yada hizmet satın almaları ge-
rekecektir.

n  486 sayılı VUK tebliği ile haya-
tımıza giren defter beyan sistemi 
ile ilgili neler söylemek istersiniz.

Meslek mensupları için avantaj ol-
duğunu düşünüyorum. Beyanna-
melerini meslek mensubuna im-
zalatmak zorunda olmayan birçok 
mükellefinde tekrar meslek men-
supları ile çalışacağını düşünüyo-
rum.

n  Müteselsil sorumluluk konu-
sunda görüşleriniz nelerdir.

Müteselsil sorumluluk VUK müker-
rer 227. Maddesi ile düzenlenmiş-
tir. Meslek mensupları imzaladık-
ları vergi beyannamelerinde yer 
alan bilgilerin defter kayıtlarına ve 
bu kayıtların dayanağını oluşturan 
belgelere uygun olmasından so-
rumludur. Bunun birinci koşulu, 
vergi beyannamelerinde yer alan 
bilgilerin defterlere uygunluğudur. 

İkinci koşulu, söz konusu defterler-
deki kayıtların, dayanaklarını oluş-
turan belgelere uygunluğudur. Za-
man zaman bu sorumluluk mes-
lek mensubunun aleyhine genişle-
tilmeye çalışılmışsa da meslek ör-
gütünün mücadelesi ile eski hali-
ni muhafaza etmektedir. Bugün iti-
bariyle meslek mensubunun mü-
kerrer 227. Maddeden çekinmesini 
gerektiren bir durum yoktur.

n  Zamanınızı muhasebe dışın-
da nasıl geçiriyorsunuz. Hobile-
rinizden bahseder misiniz.?

Okumayı çok severim. Bulmaca 
çözerim. Arkadaşlarımla birlikte 
olurum. Sık seyahat ederim.

n  Mesleğe yeni başlayan genç 
meslektaşlarımıza veya başla-
yacak olan stajyerlerimize neler 
söylemek istersiniz. Nelere dik-
kat etmelerini önerirsiniz.

Mesleğe yeni başlayanlara ve baş-
layacak olanlara söyleyeceklerim, 
34 yıllık meslek yaşamımda edin-
diğim tecrübelerdir. Söyleyeceğim 
ilk şey meslek yaşamları ile özel 
yaşamlarını ayırmalarıdır. Yaşamın 
her anını meslekleri ile geçirme-
meleridir. Mesai saatlerini belirle-
meleri bu mesai saatleri içinde ya-
pabilecekleri kadar iş almalarıdır. 
Yaşam yalnız meslek değildir.

Ailelerine, arkadaşlarına, eğlenme-

ye , spora , okumaya ve dinlenme-
ye zaman ayırmalarıdır.

Muhasebe mesleği sorumluluk ge-
rektiren bir meslektir. Önce meslek 
yasasını, yönetmelikleri ve mecbu-
ri meslek kararlarını okumaları ve 
bunları özümsemelerini öneririm. 
Çalışma alanımıza giren kanunları, 
tebliğleri, sirkülerleri günü gününe 
takip etmelerini öneririm. 

Meslektaşlarını kendilerine rakip 
olarak görmemelerini öneririm. İş 
alırken önceki meslek mensubu ile 
görüşmelerini, ucuz değil kaliteli iş 
yapmalarını, ücretlerini zamanında 
almalarını, alacaklarını yıllara yay-
mamalarını, alacağın tahsilinde en 
fazla 3 ay toleranslı çalışmalarını, 
üç ay içinde alacakları ödenmezse 
işi bırakmalarını öneririm.

İyi personelle çalışmalarını, yaptık-
ları işi her zaman her kurumun de-
netimine hazır olacak halde yap-
malarını öneririm. 

İlk izlenim çok önemlidir. Büro-
larının büyük ya da küçük olma-
sı önemli değil. Kendilerine yakı-
şan tertipli düzenli bir büroları ol-
malıdır. Mesaide kıyafetlerine dik-
kat etmelerini, müşteriler ile teklif-
sizliğe kaçmadan sıcak fakat ölçü-
lü hareket etmelerini, müşterilerin 
dediklerini yapan değil mesleğinin 
gereklerini yapan ve müşterilerini 
yönlendiren tavırlar sergilemeleri-
ni öneririm.

Aktif olmalarını, mesleğin gelişme-
si için kafa yormalarını ve meslek 
örgütlerine önerilerde bulunmala-
rını öneririm. Yalnız mesleklerin-
de değil yaşamın her alanında aktif 
olmalarını öneririm.

n  Meslek yaşamınız ile ilgili iz 
bırakan bir anınızı paylaşır mısı-
nız? 

Bu kadar yılda birçok anımız var. 
Önemli bulduğum birkaç tanesini 
anlatayım.

Bir gün büroda çalışırken müşterim 
telefon etti. Müsaitsen seni akşam 
yemeğe götürmek istiyorum dedi. 

İlk izlenim çok 

önemlidir. Bürolarının

büyük ya da küçük 

olması önemli değil. 

Kendilerine yakışan

tertipli düzenli bir 

büroları olmalıdır.
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Yemeğe gittik, bir saat sonra bir şey 
söylemek istiyorum dedi ve anlat-
maya başladı. X bankasının müdü-
rü işyerinde kendisini ziyaret et-
miş. Bankanın eğitiminden geldiği-
ni, eğitmenin tahtada bir firmanın 
bilançosunu gösterdiğini, rakamsal 
büyüklüğü esas almadan bu bilan-
çonun banka genel müdürlüğün-
ce örnek bilanço seçildiğini ve kri-
terlerinin bu bilanço olması gerek-
tiğini söylemiş. Banka müdürü ör-
nek bilançonun kendi şubesine ait 
müşterisinin olduğunu söylemiş. 
Eğitimde firmanızın bilançosunun 
örnek seçilmesi bankamın müş-
terisi olmanız dolayısıyla beni çok 
gururlandırdı. Akşam sizi yemeğe 
davet ediyorum demiş ve yemeğe 
gitmişler. O da bana teşekkür et-
mek için beni yemeğe götürdüğü-
nü söyledi. Ben de banka müdürü-
nün kendisini ne zaman aradığını 
ve yemeğe ne zaman gittiğini sor-
dum. Bir ay önce dedi. Bunu du-
yunca üzüldüm. Bana göre , haber 
aldığından kısa bir süre sonra beni 
arayıp teşekkür etmeliydi. 

Yine aynı firma ile ilgili, şikayet 
üzerine iş müfettişi evrakları iste-
di. Şirketin Genel Müdürü ile bir-
likte gittik. Kolilerce incelenecek 
dosya götürdük. Müfettiş şikayet 
konusunu söyledi. Şirketin Genel 
Müdürü kolilerin içinden evrakla-
rı tek tek çıkardı. Bir çay içimi ev-
raklar incelendi ve tutanak tutuldu. 
Müfettiş şikayetin yersiz olduğunu 
ve gidebileceğimizi söyledi. Müfet-
tişe bir şey unutmadınız mı dedim. 
Ne unuttum dedi. Bu büyüklükte 
bir firmanın incelemesini bir çay 
içimi sürede bitirdiniz. Eksiğimiz, 
kusurumuz olsaydı ceza yazacak-
tınız dedim. Bir Mali Müşavirin işi-
ni iyi yaptığının  göstergesi nedir, 
bir teşekkür etmeniz gerekmez mi, 
teşekkürü bana değil firmanın yet-
kilisine etmelisiniz. Firma da bana 
teşekkür etmeli dedim. Haklısınız 
dedi ve müşteriye teşekkür etti. 

TÜRMOB Genel Sekreteri olduğum 
dönemde, SGK ile toplantı için 
İstanbul’dan bir bayan  meslektaşı-
mız gelmişti. Ona müfettiş ile ya-
şadığım bu olayı anlattım. 20 gün 

röportaj

Bülten Derginizi

ilk sayısından itibaren 

takip ediyorum. Çok 

emek harcanan

çok güzel bir dergi. 

Meslek mensubunun

ihtiyacı olan her 

konuya değiniyor. Bu 

derginin çıkmasında

ve etkinliklerde 

emeği olan tüm 

meslektaşlarımı 

kutluyorum.
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sonra tekrar görüştüğümüzde, 
müşterisi ile bir incelemeye gir-
miş ve cezayı gerektiren bir işlem-
le karşılaşmamış. Bunun üzerine 
müfettişe benim yaşadığım ola-
yı anlatmış. Benim teşekkür yazısı 
aldığımı söylemiş ve kendisinden 
bir teşekkür yazısı istemiş. Müfet-
tiş firmaya teşekkür mektubu yaz-
mış. Firma da meslek mensubuna 
teşekkür yazısı yazmış. Bunu an-
latınca çok hoşuma gitti. Ben kuru 
bir teşekkür almıştım. Meslekta-
şım bunu daha da ileri götürerek 
teşekkür yazısı almış. Ben de mes-
leğim adına kendisine teşekkür et-
tim ve tebrik ettim.

n  Ordu SMMMO ile ilişkileriniz-
den ve tanıdıklarınızdan bahse-
der misiniz.?

 Ordu SMMMO ile ilişkilerimiz hep 
sıcak olmuştur. Oda yöneticile-
ri ile, başta önceki dönem baş-
kanı Sn. Ertuğrul Yüksel, Baha-
dır Baş, Orhan Şebcioğlu ve di-
ğer arkadaşlar ile toplantılarda sü-
rekli birlikte olduk ve sürekli birbi-
rimizi aradık, sorduk. Birçok tanı-
dığım var. Şu anda aklıma gelen-
leri söyleyeyim. Diğerleri kusura 
bakmasın. İlk başkan O. Ümit Fe-
lek, sonraki başkan Ertuğrul Yük-
sel, Bahadır Baş, Orhan Şebcioğ-
lu, Bülent Gencel, Sezai Kantar, Er-
can Kır, Ahmet Sayan, Fikri Tefil ve 
adını sayamadığım birçok arkada-
şı tanıyorum. Ordu’ya birkaç defa 
gittim. Boztepe’ye çıktım.

n  Ordu SMMMO faaliyetleri 
hakkında neler söylemek ister-
siniz.

Ordu odasının faaliyetlerini hem 
odanın web sayfasından hem de 
sizlerin Facebook hesaplarınızdan 
takip ediyorum. Çok canlı, çok ça-
lışkan bir oda. Sürekli etkinlik yapı-
yor. Çok güzel yayın organları var. 

n  Son olarak odamızın yayın or-
ganı bülten dergimizi takip edi-
yor musunuz.? Dergimiz hakkın-
da neler söylemek istersiniz.

Odanızın yayın organı Bülten Der-

ginizi ilk sayısından itibaren ta-
kip ediyorum. Çok emek harcanan 
çok güzel bir dergi. Meslek men-
subunun ihtiyacı olan her konuya 
değiniyor.  Bu derginin çıkmasın-
da ve etkinliklerde emeği olan tüm 

meslektaşlarımı kutluyorum.

Ordu’daki tüm dostlarıma, tüm 
meslektaşlarıma selam ve saygıla-
rımı sunuyor yeni yıllarını kutluyo-
rum.
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DEĞERLERİMİZ /  TÜRMOB Oda Başkanları
SMMM Necmi POLAT / Kütahya Önceki Dönem Oda Başkanı

n  Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize 
kısaca kendinizden bahseder misi-
niz?

Konya ili Sarayönü ilçesi Karatepe kö-
yün ’de 1959 yılında doğmuşum. An-
nemin Kütahyalı olması nedeniyle 
1964 yılında Kütahya’ya taşındık. İlk, 
orta ve lise eğitimini Kütahya’da ta-
mamladım. Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi İktisadi Fakültesi Maliye bölümü 
mezunuyum. Evli 2 çocuk babasıyım 
sıkı bir Beşiktaşlıyım. Kütahya SMMO 
dan 1992 yılında başlayan yöneticili-
ğim 29 Mayıs 2016 yılında bıraktım. 24 
yıllık oda yöneticiliğimde son 10 yılını 
oda başkanı olarak tamamladım.

n Muhasebecilik Mesleğine Ne Za-
man Başladınız? Mesleği Tercih Et-
meniziz Sebepleri Nelerdir?

Babamın Maliyeci olması nedeniyle il-
kokul yıllarında Emlak Beyannameleri-
ni doldurmak ve daha sonraki yıllarda 
işletme defteri tutmak suretiyle mes-
lekle tanıştım. 1978 yılında Muhasebe 
bürosunda çalışmaya başlayınca mes-
leği daha çok sevdim çalışmaya baş-
ladığım büroya 1985 yılında ortak ol-
dum. O günden beri bir fiil mesleği 
yapmaktayım. Tahsil hayatım boyunca 
matematik ve rakamlarla aram hep iyi 
oldu. Sanırım mesleği sevmemde ve 

devam etmemde en büyük etken bu 
olsa gerek diye düşünmüyorum.

n Muhasebe Mesleğinde Yaşanan 
Teknolojik Gelişimler (E-Fatura, 
E-Defter, E-Denetim gibi) ve Mesle-
ğin Geleceği Hakkında Neler Söyle-
mek İstersiniz? Sizce Meslek Nereye 
Gidiyor?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan tek-
nolojik gelişimler mesleğimize de yan-
sıması normal durum olarak görüyo-
rum. Hatta teknolojinin bu denli hız-
lı geliştiği ve değiştiği bir süreçte geç 
kalınmış olarak görüyorum. Asıl sorun 
bu teknolojik gelişme ve değişmeleri 
önceden öngörüp hayatımıza ve mes-
leğimize yansıması biraz gecikmiştir. 
Tabi ki bu ülkemizin içinde bulunduğu 
durumla bire bir alakalı bir durumdur. 
Kalkınmak da ve gelişmekte olan ülke-
ler için normal bir durumdur diye dü-
şünüyorum. Özellikle E-denetim ko-
nusunda denetimi yapacak olan ida-
re istifade ettiği biz meslek mensup-
larına gereken önemi de vermeli diye 
düşünüyorum. Denetimin alt yapısı-
nı oluşturan bilgi ve belgeleri hazırla-
yan meslek mensuplarına bunun be-
delini de ödemeli, mücadelemizde bu 
yönde olmalıdır. Mesleğin geleceği ile 
ilgili olarak, Meslek artık tek başına ya-
pılabilecek olmaktan yavaş yavaş çık-

maktadır. Bizlerinde artık güçlerimi-
zi birleştirmenin zamanı gelmektedir. 
Yoğun rekabet ortamında donanım-
lı olan meslek mensupları ve bağımsız 
denetçiler önemli bir rekabet avantajı-
na sahip olacaklardır. Muhasebe mes-
leğinin geleceği uzmanlaşma, farklı ve 
yeni uzmanlık alanları ve kurumsallaş-
ma doğru gidiyor.

n 486 Nolu  Vuk Tebliği ile Hayatı-
mıza Giren Defter-Beyan Sistemi İle 
İlgili Neler Söylemek İsterseniz?

Gelir idaresi böyle bir şeye karar ver-
mişse bunun tarafı olan TÜRMOB ile 
görüşmeli ve bunun gönderilme işle-
minin meslek mensupları tarafından 
yapılmasını zaptı rap altına almalıy-
dı. Artık gelir idaresi kervan yolda dü-
zelir mantığından bir çıkmalı, önce ya-
pıp sonra ertelemeler pek bir işe yara-
mıyor. Devlete olan güveni de zede-
lemektedir.2015 Aralık verilerine göre 
1.827.180 gelir vergisi mükellefi, yine 
Aralık 2015 verilerine göre 743,665 Ba-
sit usulde mükellef sayısı varken ha-
zır beyan sistemi Nüfus sayısı 300.000 
bini geçmeyen illerde Meslek Mensu-
bu gelirlerinde ciddi sıkıntılar yarata-
caktır.

n Müteselsil Sorumluluk Konusunda 
Görüşleriniz Nelerdir?

SMMM Mehmet Ender SÖNMEZ röportaj

Ordu SMMM Odası günü ve 

günceli yakalayan yaklaşımları ile 

meslektaşların ihtiyaç duyduğu 

her konuyu gündemine alıp o 

konu ile ilgili meslektaşlarını 

bilgilendirmekte ve diğer odalara 

örnek teşkil etmektedir.
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Müteselsil sorumluluk  ‘’zincirleme so-
rumluluk ‘’ seklinde de ifade edilmek-
tedir. Müteselsil sorumluluğun şartları, 
sınırları ve bu konuya ilişkin ve esasla-
rı Maliye Bakanlığınca belirlenir. Hem 
3568 sayılı meslek yasamız da hem de 
VUK nun mükerrer 227’ maddesinde 
meslektaşların sorumluluğu söz ko-
nusudur. Konu yeniden gözden geçi-
rilmeli TÜRMOB bununla ilgili yapmış 
olduğu çalışmalar göz önüne alınmalı 
sorumluluğun sınırları iyi çizilmeli.

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

Muhasebe dışında zaman kalıyor mu 
diye bir soru ile başla yayayım. Pek kal-
dığı söylenemez kalanla spor doğa yü-
rüyüşleri kitap okuma, seyahat ve yeni 
yerler görme diyebilirim.

n Mesleğe Yeni Başlayan Genç Mes-
lektaşlarımıza veya Başlayacak Olan 
Stajyerlerimize Neler Söylemek İs-
tersiniz? Nelere Dikkat Etmelerini 
Önerirsiniz.

Bir kere mesleği çok sevmeliler. Çünkü 
bu meslek sevmeden yapılabilecek bir 
şey değil. Donanımlı olma konusunda 
çok çalışmalı araştırmalı aynı zaman-
da mutlaka bir dil öğrenmeli tercihen 
İngilizce olmalı. Bizler mesleğe emek 
yoğun çalışarak başladık her şeyi ya-
parak öğrendik şimdi paket programlar 
sayesinde hazır bilgi önlerine gelmek-
te, yeni meslektaşlar işin özünü kavra-
malı mutlaka öğrenmeli her şey detay 
da gizli. Mesleğine kendine yaşamına 
özen göstermeli düzenli, tertipli ve ti-
tizliğe ayrıca önem vermeli.

n Mesleki Yaşamınızla ilgili iz bıra-
kan bir anınızı paylaşır mısınız?

1980’li yıllarda büroya yeni mezun bir 
arkadaşı işe almıştık. Bilanço esasına 
göre defterleri ağırlıklı olarak Amerikan 
Usulüne göre tutmakta idik. Tek düzen 
hesap planı da o yıllarda henüz yoktu. 
Yeni aldığımız arkadaş bizim bilgimiz 
dışında herhalde bildiklerini de gös-
termek gayreti içinde Amerikan usu-
lü defteri alıyor T cetvellerini çizip ka-
yıt yapmış bana da göstermeye geldi 
bende bu ne dediğimde okulda hoca 
önce T çizer sonrada kayıt yapar de-
mişti. Epey gülmüştük. Bir diğer anım-
da 2006 yılında Oda Başkanı oldu-
ğumda ilk tespitim bizim meslek odası 
olarak iyi bir fiziki mekana ihtiyaç duy-
duğumuz oldu. Çünkü eğitim yapacak 

ne bir eğitim salonumuz ne de toplan-
dı yapacak büyük bir yerimiz vardı. O 
gün karar vermiştim. Kütahya’ya ya-
kışır bir oda hizmet binası yapmak el-
zem olmuştu. 2010 yılında hemen ça-
lışmalara başlamış ve ilk önce oda bi-
namızın inşaatı için arsa satın almış-

tık. 29 Mart 2013 tarihinde inşaatı-
na başladığımız oda binamızın açılışı-
nı 19.03.2016 tarihinde yaptık. 1579 m² 
kullanım alanı olan 120 ve 300 kişilik 
iki toplantı salonu 3 derslik kurul oda-
ları olan muhteşem bir oda hizmet bi-
nası yaptık ve meslektaşlarımızın hiz-
metine bıraktık.  Açılış tarihinin benim 
için ayrıca bir anlamı vardı ki 19.03 ta-
rihli bir açılışın Beşiktaşlı olarak beni 
ayrıca mutlu ettiğini belirmek isterim.

n Ordu SMMM Odası Faaliyetleri 
Hakkında Görüşleriniz Nelerdir?

Ordu SMMM Odası günü ve günce-
li yakalayan yaklaşımları meslektaşla-
rın ihtiyaç duyduğu her konuyu gün-
demine alıp o konu ile ilgili meslektaş-
larını bilgilendirmekte ve diğer odalara 
örnek teşkil etmektedir. Sadece mes-
lekle değil sosyal yaşamla insanı ne 
konu varsa duyarlılık gösteren payla-
şımlarını yapmaktadır.

n Son olarak Odamız Yayın Organı 
‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Edebili-
yor musunuz? Neler Söylemek İster-
siniz?

Odanızın yayın organını ilgi ile takip 
ediyorum. Sağ olsun Oda Başkanı-
mız Bahadır Bey düzenli olarak dergiyi 
gönderme nezaketini gösteriyor. Dergi 
hem içerik olarak hem de görsel olarak 
özenle hazırlandığını gözlemliyorum. 
Derginizin yayın hayatında başarılar 
dilerken benimde görüşlerimi aktar-
ma fırsatı verdiğiniz için Başta Bahadır 
Başkan olmak üzere emeği geçen tüm 
meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.

Saygılarımla

Odanızın yayın organını 
ilgi ile takip ediyorum. 
Sağ olsun Oda 
Başkanımız Bahadır 
Bey düzenli olarak 
dergiyi gönderme 
nezaketini gösteriyor. 
Dergi hem içerik olarak 
hem de görsel olarak 
özenle hazırlandığını 
gözlemliyorum. 
Derginizin yayın 
hayatında başarılar 
dilerken banada 
görüşlerimi aktarma 
fırsatı verdiğiniz 
için Başta Bahadır 
Başkan olmak üzere 
emeği geçen tüm 
meslektaşlarıma çok 
teşekkür ederim.



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

12

SMMM Bekir YILMAZ
Oda Meclisi Üyesialtın yıllar

röportaj

n Bize Kısaca Kendinizden Bah-
seder Misiniz? Sizi Tanıyabilir 
Miyiz?

İsmim Bekir Yılmaz; 09.11.1956 
Ordu/Merkez doğumluyum. Ba-
yadı ilkokulu, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver ortaokulu, ordu lisesi 
ve Eskişehir İktisadi Ticari İlim-
ler Akademisi okullarını bitirerek 
1979 yılında Eskişehir’de mesleğe 
ilk adımımı attım. 1980 yılından 
itibaren de serbest olarak Orduda 
büro açarak bugüne kadar Muha-
sebecilik mali müşavirlik mesleği-
ni sürdürmekteyim. 1986 yılında 
evlendim. Bağ-kurdan emekliyim. 
İki çocuğumun her ikisini de en iyi 
şekilde yetiştirerek oğlumu elekt-
rik mühendisi kızımı doktor olarak 
iş hayatına kattım. Şu anda işimin 
de son yıllarını başarılı bir şekilde 
alnımın akıyla noktalamayı düşü-
nüyorum.

n Muhasebe Mesleğini Seçme-
nizin Neler Etkili Oldu?

Muhasebe mesleğini okulunda 
okuduğumda isteyerek şeçtim.

n Mesleğe İlk Başladığınız Yıl-
larda Muhasebecilik Faaliyet-
leri Nasıldı? 

Mesleğe başladığım yıllarda mes-
lek şimdiye göre ilkel denilecek 
usullerle yapılırdı, sabahlara kadar 
elimizle defter yazardık. Parmakla-
rımız eğri kalır nasırlaşırdı. Hesap 
makinesi (facit marka) ve daktilo-
muz bulunurdu. Telefon almakta 
zorlanırdık, uzun yıllar ptt ye kay-
dolup telefon çıkmasını beklerdik.

n Sayın Bekir Yılmaz, 27 Yıldır 
Meslek Yasası Yayınlandığı 
Tarihten Bu Yana Muhasebe-
ci, Mali Müşavirlik Yapmış Biri 
Olarak Geçmişten Günümüze 
Mesleği Nasıl Değerlendirirsi-
niz? 

Meslek yasamız Avrupa birliğinin 
zorlamasıyla 1989 yılında çıkarıldı, 
bugüne kadar birçok aşamalardan 
geçti, bunların en önemlisi tek dü-
zen hesap planıdır. Bu plan mes-
lekte uygulama birliği sağlamıştır.

n 486 Nolu VUK Tebliği İle Ha-
yatımıza Giren Hazır Beyan 

Sistemi İle İlgili Neler Söyle-
mek İstersiniz? 

486 Nolu VUK tebliği ile hazır be-
yan sistemi devreye girerek işimizi 
daha kolaylaştırmış beyanname-
lerdeki hesap hatalarını ortadan 
kaldırdığı gibi zamandan da büyük 
ölçüde tasarruf sağlamıştır.

n Mesleğimizin Ve Meslek Men-
suplarının Sorunlarını Nasıl 
Görüyorsunuz? Sizce Önce-
likli Sorunlar Nelerdir?

Mesleğimiz ve meslek mensupla-
rının en önemli sorunlarının ba-
şında ücret tahsilatı gelmektedir. 
Ücretlerimizi almakta zorlanıyo-
ruz. Bunun da en başta gelen se-
bebi mükelleflerimizin çoğunun 
mali durumunun zayıf olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ordu küçük 
bir il olup sanayisi gelişmemiş-
tir. Çamsan’ı, Sağra’yı, Soya’yı ve 
Gürsoy’u çıkınca geriye köklü hiç-
bir kuruluş kalmamakta buda Ordu 
ekonomisini olumsuz etkilemekte-
dir.

n Müteselsil Sorumluluk Konu-



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

13

sunda Görüşleriniz Nelerdir? 

Müteselsil sorumluluk meslek 
mensubunu fazla etkileyemeye-
ceğini düşünüyorum, zira maddi 
hatalarda sorumluluk söz konusu 
olup meslek mensupları da dikkatli 
olmalıdır.

n Defter- Beyan Sistemi İle Mu-
hasebe Nereye Taşınıyor.?

Defter – Beyan sistemine gelin-
ce: çok güzel bir sistem olacağını 
düşünüyorum. Bu yıl basit usul ti-
cari kazanç mükellefleri ile serbest 
meslek mensupları sisteme ilk defa 
girecek olup bu süreçte eksiklerin-
de ortaya çıktıkça düzeltileceğini 
düşünüyorum. 

n Zamanınızı Muhasebe Dışında 
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobile-
rinizden Bahseder Misiniz?

Cumartesi Pazar günleri ve bayram 
tatillerinde büro açmayıp daha çok 
köylere yaylalara gidiyorum. En 
sevdiğim uğraşı meyve fidanı dik-
mektir. Yazları bolca denize gidi-
yorum.

n Meslek yaşamınızla ilgili iz bı-
rakan bir anınızı paylaşır mı-
sınız? 

Meslek yaşamımda bir çok anı 

mevcuttur. Bunlardan biride yaz-
mış olduğumuz defterlerden nay-
lon fatura çıkmasıdır. Mahkemede 
hakim mükellefe sormuş; naylon 
fatura kullandığın iddia ediliyor 
doğrumu; mükellef hakim bey fa-
turalarımın hepsi kağıttandı hiçbiri 
naylon değildi demiş.

n Oda Faaliyetleri Hakkında Ne-
ler Söylemek İstersiniz. ?

Oda faaliyetleri genç dinamik yö-
netici arkadaşlarımızın sayesinde 
çok aktif ve dinamik bir şekilde 
devam etmekte olup hepsini kut-
luyorum.

n Odamız Bülten Dergisini Ta-
kip Edebiliyor Musunuz? Nasıl 
Buluyorsunuz? Dergimiz Ara-
cılığıyla İletmek İstediğiniz 
Mesajınız Var Mı?   

Oda dergisini her geldiğinde baş-
tan sona okuyorum. Başarılı bu-
luyorum. Genç meslektaşlarıma 
sabır dayanıklılık araştırmacılık ve 
bol mesleki yayın okumalarını ve 
mesleğe sahip çıkmalarını tavsiye 
ediyorum.

altın yı l lar

Genç 

meslektaşlarıma 

sabır dayanıklılık 

araştırmacılık ve 

bol mesleki yayın 

okumalarını ve 

mesleğe sahip 

çıkmalarını tavsiye 

ediyorum.
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SMMM Orhan ÖZGÜR 
Oda Meclis Üyesialtın yıllar

röportaj

n Bize Kısaca Kendinizden Bahse-
der Misiniz? Sizi Tanıyabilir Mi-
yiz? 

21.10.1953 Ordu Merkez Nizamet-
tin Mahallesi doğumluyum. Ordu 
Lisesi’nden 1971 yılında  mezun ol-
dum. Aynı yıl Şişli Siyasal Bilgiler 
Yüksek Okulu’nun akşam bölümü-
nü kazandım. Gündüzleri çalışarak 
akşam saat 5’te okula giderek eğitim 
hayatını tamamladım. 

Gündüzleri İstanbul’un Tahtakale 
semtinde 6 yıl bir muhasebe ofisin-
de yardımcı eleman olarak çalıştım. 
1976 yılında okuldan mezun oldum, 
1977 yılında yedek subaylığa başla-
dım. 01.01.1980 yılında Ordu’ya ke-
sin dönüş yaparak Ordu’da serbest 
muhasebeciliğe başladım. Halen bu 
mesleği zevkle ve isteyerek sürdür-
mekteyim.

n Muhasebe Mesleğini Seçmeniz-
de Neler Etkili Oldu?

 Muhasebe mesleğini seçmemde 
beni etkileyen unsur çalışma mec-
buriyetinde olmam aynı zamanda 
öğrenimimi bitirmem gerektiği bi-
linciyle temiz bir iş ararken tesadü-
fen bu mesleğe atıldım. 1000 TL ma-
aşla zor şartlarda başka bir işte çalı-
şırken ve okuluma devam etme im-

kanım yokken bu işin sayesinde 650 
TL maaşla muhasebe yardımcılığı 
işine başladım ve  nispeten okuluma 
devam edebildim. Bizim yıllarımız-
da ekonomik şartlar oldukça zordu 
bu zorluğa rağmen öğrenimimizi ta-
mamlamak  mecburiyetindeydik. 

n Mesleğe İlk Başladığınız Yıllar-
da Muhasebecilik Faaliyeti Na-
sıldı?  

Mesleğe ilk başladığımız yıllarda 
Ordu’da Maliye Bakanlığıyla muha-
sebe büroları arasında tabiri caizse 
adeta köşe kapmaca oynanırdı. Mali-
yeci geliyor dendiğinde esnaflar ne-
rede ise kepenkleri kapatırdı maliye-
cilere gözükmemek için tabi netice 
olarak bizlerde koşuşturduk mükel-
leflere yetişmek için. Allahtan yazar 
kasa uygulaması çıktı ve kasa defte-
ri tutma mecburiyeti biraz hafifledi, 
zamanla hepten kalktı da rahatladık. 
O günlerde şimdiki gibi mobil tele-
fonlarda olmadığından oldukça zor-
lanıyorduk. Ofislerimizde sabah baş-
lardık elle defter yazmaya akşam geç 
saatlere kadar çalışırdık karşılığın-
da öyle çok para kazanamazdık ama 
parasızda kalmazdık.

n Sayın Orhan Özgür, 27 Yıldır 
Meslek Yasası Yayınlandığı Ta-

rihten Bu Yana Muhasebeci, 
Mali Müşavirlik Yapmış Biri Ola-
rak Geçmişten Günümüze Mes-
leği Nasıl Değerlendirirsiniz? 

Geçmişten günümüze muhasebe 
mesleği çok gelişme kazandı. Bilhas-
sa TÜRMOB çatı örgütümüz kurul-
duktan sonra daha reform anlamın-
da gelişmeler oldu. Eskiden Maliye 
Bakanlığı demoklesin kılıcı gibi tepe-
mizde dururdu ve çok katı sayılabile-
cek uygulamalara maruz kalırdık. Es-
naf Odaları ve Ticaret Odaları yapı-
sı gereği çok da karşı duruş göster-
mezlerdi.

n 486 Nolu V.U.K Tebliği İle Haya-
tımıza Giren Hazır Beyan Siste-
mi İle İlgili Neler Söylemek İs-
tersiniz? 

486 VUK 3 Madde 4.fıkrası ile bir kav-
ram kargaşası yaratmıştır. Mükellef 
ile muhasebeci arasında adeta bir 
taraftan ikilem yaratılmıştır. Günü-
müzde ki serbest meslek mensup-
larına   diyor ki kendiniz yapacaksı-
nız diğer taraftan muhasebecinizle 
iş birliği yapacaksınız anlamı çıkıyor. 
Serbest meslek defteri sahiplerinin 
elini güçlendiriyorlar parasal konu-
da meslektaşlarımızın ücretleri tör-
pülenecek ve iş sahalarımızda da-
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ralmalar meydana gelecek, ister iste-
mez meslektaşlar arasında rekabetler 
olunacak.

n Mesleğimizin Ve Meslek Men-
suplarının Sorunlarını Nasıl Gö-
rüyorsunuz? Sizce Öncelik So-
runlar Nelerdir?

 Mesleğimiz gün geçtikçe itibar kay-
bına uğruyor bunda en büyük etken 
değişken vergi yasaları ve Türkiye’nin 
ekonomisinde ki günden güne his-
sedilen değer kayıpları mükellef sa-
yıları azaltmakta mesleğe katılım art-
makta dolayısıyla pasta daralmakta.

Bu durum meslektaşlarımız arasında 
rekabeti bilgi odaklı olmaktan çıkar-
tıp parasal rekabete dönüştürmek-
te buda mükellefler arasında meslek-
taşlarımızı itibarsızlaştırıyor. Mesleği-
mizde öncelikle sorunlarımız TURK 
vergi sisteminde dolaylı vergilerin 
oranının günden güne artması, do-
laysız vergilerin çokça önem arz et-
memesi, maliye bakanlığının bizle-
re olan ilgisini azaltmakta oysa ma-
liye bakanlığı bizlere daha çok moral 
ve motivasyon aşılaması gerekir hat-
ta tahsilat sorunlarımızı çözümleme-
li, yıllık tatillerimizde yapmış olduğu-
muz vergi tahakkuklarımız; dan bel-
li oranda prim tahakkuk ettirip bizleri 
ödüllendirmesi gerekir diye düşünü-
yorum. Ayrıca KDV oranlarımız %18 
yerine %8 olarak güncellemesi gere-
kir. 

n Müteselsil Sorumluluk Konu-
sunda Görüşleriniz Nelerdir? 

Sahte fatura ya istinaden yapılan tar-

hiyatlarda müteselsilen sorumluluk 
çok çok yanlış diye düşünüyorum. 
213 Sayılı kanun mükerrer’ 227. Mad-
desine dayanılarak meslektaşlara so-
rumluluk raporlarıyla sorumluluk 
yüklenerek vergi dairelerince yapı-
lan tarhiyatlarda bence isabet yoktur 
şayet kusur belirgin ve sabitse sözü-
müz yok bazen de meslektaşlarımız 
bunu baskı araç görerek mükellefle-
rini gerektiği gibi savunamamaktadır.  

8-Defter-Beyan Sistemi İle Muhase-
be Nereye Taşınıyor?

 Defter-Beyan sisteminin meslektaş-
larımızda zamanla gelir kaybına se-
bebiyet verecektir. Demoklesin kılı-
cı gibi tepemizde duracaktır zaman 
için meslektaşlarımızda moral ve 
motivasyon kaybına sebebiyet vere-
cektir. Ekonomik rekabetleri çoğalta-
caktır diye düşünüyorum. 

n Zamanınızı Muhasebe Dışında 
Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobileri-
nizden Bahseder Misiniz?

Muhasebe dışında zamanlarım yurt 
içi ve yurt dışı gezilerimle, deniz ke-
narında ki ev ve bahçemde ağaçlar-
la meyvelerle ilgilenmekteyim. Kitap 
okumayı severim.

n Meslek Yaşamınızla İlgili İz Bıra-
kan Bir Anınızı Paylaşır mısınız?

Meslek yaşantımda ki bir anım; be-
nim için bir büyük tavsiye mahiye-
tinde olmuştur. Mesleğimin ilk yılla-
rında, İstanbul’da bir ithalatçı firması-
nın 82 yaşındaki patronuyla saat 9’da 
randevumuz vardı. Hava çok yağışlı 
olduğundan randevuya 9:05’ de ye-
tişebildim yani beş dakika geciktim. 
Bana ilk söylediği söz ‘neden gecik-
tin’ oldu. Beş dakika geciktim derken 
sözümü kesti hiç unutmayacağım 
bir ders verir gibi ‘senin özelin beni 
ilgilendirmez benim beş dakikamı al-
dın’ oldu, odur budur randevularıma 
5 dakika erken gider oldum. 

n Oda Faaliyetleri Hakkında Neler 
Söylersiniz?

 Odamız gerektiği gibi faaliyet gös-
termekte üyelerimize katkı sağla-
makta olduğunu gözlüyorum. Oda 
kurullarında faaliyet gösteren arka-
daşlarımıza teşekkürü borç bilirim, 
çünkü mesleki yaşantının yanında 
bu tür faaliyetleri sürdürmekte kolay 
değildir.

n Bülten Dergisini Takip Ediyor 
Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz? 
Dergimiz Aracılığıyla İletmek 
İstediğiniz Mesajınız Var Mı? 

Bülten dergimizi gayet olumlu bulu-
yorum. Türkiye’ deki odalar arasında 
odamıza bir ayrıcalık katmakta eme-
ği geçenlere teşekkür ederim.

Odamız gerektiği gibi 

faaliyet göstermekte 

üyelerimize katkı 

sağlamakta olduğunu 

gözlüyorum. 

Oda kurullarında 

faaliyet gösteren 

arkadaşlarımıza 

teşekkürü borç 

bilirim, çünkü mesleki 

yaşantının yanında 

bu tür faaliyetleri 

sürdürmekte kolay 

değildir.

altın yı l lar
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n Bize kısaca kendinizden bah-
seder misiniz? Sizi tanıyabilir 
miyiz?

Ben 1977 yılı Ankara doğumlu-
yum. Ankara Özel Tevfik Fikret Li-
sesin bitirdikten sonra Hacette-
pe Üniversitesi İİBF İngilizce İşlet-
me bölümünden mezun oldum. 
İyi derecede İngilizce ve Fransızca 
biliyorum. Öğrencilik dönemimde 
Merkez Bankası ve Dış Ticaret Müs-
teşarlıklarında stajyerlik ve Fransız 
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 
bünyesinde çeşitli organizasyonla-
rında görev aldım. Evlenip Ordu’ya 
yerleştim. Özel bir firmada 7 yıl ça-
lıştıktan sonra meslek hayatına ge-
çiş yaptım. 12 ve 7 yaşında iki kız 
çocuk annesiyim.

n Muhasebe Mesleğini Seçmeni-
zin Sebepleri Nelerdir?

Muhasebe ve finansman ticaret 
ve ekonomi hayatının can dama-
rıdır. Eğitim hayatımda özellikle bu 
alanlarda kariyer yapmayı kendi-
me ilke edinmiştim. Ordu’ya yer-
leştiğimde kendileri de mali müşa-
vir olan Kayınpederim Olgun Ok-
tay ve kayınvalidem Filiz Oktay’ın 
teşvikiyle bu mesleği seçip ken-
di yol haritamı çizdim. Şanslıyım ki 
mesleğimizin duayeni Orhan Ümit 
Felek ’in yanında bu mesleğe baş-
lamış oldum.

n Örnek Aldığınız, Yaşamınızda 
Etkisi Olan Kimseler Var mı?

İnsanın hayatında mutlaka etki-
lendiği kişiler vardır. Sanırım dün-
yaya gözümü açtığımda beni sım-
sıkı sevgisiyle kucaklayan ve her 
zaman çalışma disiplini dünya gö-
rüşü ve daima ileri görüşlülüğüyle, 
her konuya akılcılığıyla yaklaşan, 
bana ilham  kaynağı ve  her koşul-
da destek  olan annem benim için 
her zaman rol aldığım yegane in-
sandır. 

n Mesleğimizin Ve Meslek Men-
suplarının Sorunlarını Nasıl Gö-
rüyorsunuz?

Sizce Öncelikli Sorunları ve çö-
züm önerileri Nelerdir?

Her meslekten kişinin her zaman 
önce kendine yatırım yapması ve 
kendini öncelikle mesleği ve uz-
manlık alanında geliştirmesi ge-
rekmektedir. Kendimize yaptığı-
mız yatırım mutlaka meyvesini ve-
recektir. Meslek sorunlarımızın ba-
şında mesleki rekabet ve sonucun-
da hizmet kalitemizin ön planda 
olmayıp ücretlerin ön planda ol-
duğu bir ortam yatmaktadır. Mes-
lek mensuplarının bu konuda gö-
rüş birliğinde olması kısa vadede 
değil uzun vadede kazanımlar için 
çalışmaları gerekmektedir. İşimizi 

röportajSMMM Durmuş BAŞTUĞ

SMMM Esra OKTAY
Staj Komisyonu Üyesi

Oldukça faal, insan 
odaklı ve çalışkan 
bir odamız var. Bu 
yüzden şanslı ve 
gururlu olduğumuzu 
söyleyebilirim. Sürekli 
eğitim seminerleri ile 
gerek mesleki anlamda 
bizleri geliştiriyor 
gerekse sosyal yaşam 
alanında şehrimizin 
şartları çerçevesinde 
organizasyonlar 
düzenleyerek 
bizlerin birbirimizle 
kaynaşmasını sağlıyor. 

iç imizden bir i
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kaliteli yapmak bizim aynamız ol-
malıdır.

n Müteselsil Sorumluluk Konu-
sunda Görüşleriniz Nelerdir? 

Müteselsil sorumluluk konusu 
meslek grubumuz için oldukça 
ağır bir yük. Bu yükün bir an önce 
kaldırılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Bizler zaten işlerimizi yapar-
ken görev sorumluluğumuz bilin-
cinde, devletimize vergi kaybı ya-
şatmadan mesleğimizi icra ediyo-
ruz. Bu mesleğin sıfatını alabilmek 
çaba ve sorumluluk isteyen bir sü-
reç. Mesleğimizi icra ederken işi-
miz gereği titiz çalışmak mecbu-
riyetindeyiz. Fakat bizlerin göster-
miş olduğu bu özene rağmen mü-
kelleflerden kaynaklı oluşan vergi 
kaybının ve diğer tüm ticari usul-
süzlüklerin sorumluluğunu bizleri 
ortak etmek işimiz yaparken bizleri 
daha tedirgin etmektedir.

n 486 Nolu VUK Tebliği İle Haya-
tımıza Giren Defter-Beyan Siste-
mi İle İlgili Neler Söylemek İster-
siniz? 

18.12.2017 tarihinde tebliğ edilen 
486 No’lu VUK tebliği işletme he-
sabı esasına göre defter tutan, ser-
best meslek erbabı ve basit usu-
le göre defter tutan mükelleflerin 
bu kayıtların elektronik ortamda 
oluşturulması ve saklanması ile il-
gili elektronik ortamda belge kay-
dı için geliştirilmiş beyan sistemini 
konu etmektedir. Bu sistem iş yü-
kümüzü artırır mı meslek hayatı-
mızı yavaş yavaş etkisiz hale getirir 
mi bilemeyiz fakat şu bir gerçek ki 
teknolojinin hızına ayak uydurma-
mız gerekmektedir. Maliye Bakan-
lığı bu konuda oldukça önde bir 
devlet kurumu. Bugün bu defterler 
elektronik ortamda tutulacak ya-
rın ise artık hiçbir defter kâğıt orta-
mında tutulmayacaktır. Bu konuda 
Meslek Odamız başta olmak üze-
re TÜRMOB bizlere gerekli eğitim-
ler vermektedir. Fakat Bakanlıktan 
beklentim bu tebliğleri uygulama 
konusunda biz meslektaşlara 6 ay-
lık bir süre tanımasıdır. Biz de sis-

temi iyice tanıyalım ki bizden bek-
lenen görevlerimizi zamanında ve 
doğru bir şekilde yerine getirelim. 

n Teknolojik Yenilikler Muhase-
be Mesleğini Çok Fazla Etkiliyor. 
Teknolojik Gelişmeler İle İlgili 
Düşünceleriniz Nelerdir?

Dünyada değişmeyen tek şey de-
ğişimin kendisi. Teknoloji özel-
likle son 15-20 yıldan beri ışık hı-
zıyla dünyaya yayılmış halde. Biz-
ler de çağa ayak uydurmaya çalı-
şarak teknolojiyi takip etmeye çalı-
şıyoruz. Odamızın düzenlediği se-
minerlere her gidişimde artık tek-
nolojinin mesleğimizi çok fazla et-
kilediğini, 10 yıl içinde bizlerin şu 
an yaptığımız işleri artık yapma-
yacağını görüyorum. Dünyada da 
yeni meslekler ortaya çıkmakta ve 
bazı meslekler de hükmünü kay-
betmekte.  İleride bizlerin tekno-
loji dünyasında yerimizin ne oldu-
ğunu bilemem ama insan 
odaklı bir mesleğin daha 
kaybolmasını istemem.

n Zamanınızı Muhasebe 
Dışında Nasıl Geçiriyor-
sunuz? Hobilerinizden 
Bahseder misiniz?

Her çalışan anne gibi be-
nim de hobim çocuk-
larım. Ordu da çok faz-
la sosyal aktivite olma-
dığından boş vakitlerimi 
genellikle evimde ailemle 
ve dostlarımla geçirme-
yi ve teknolojiden uzakta 
birbirimizle sohbet etme-
yi tercih ediyorum. Kitap 
okumak ve film seyret-
mek hoşlandığım diğer 
aktiviteler arasında. Eşim-
le fırsat buldukça dünyayı 
gezmeyi seviyoruz. 

n Oda Faaliyetlerimiz 
Hakkında Neler Söyle-
mek İstersiniz.?

Oldukça faal, insan odak-
lı ve çalışkan bir oda-
mız var. Bu yüzden şans-
lı ve gururlu olduğumuzu 

söyleyebilirim. Sürekli eğitim semi-
nerleri ile gerek mesleki anlamda 
bizleri geliştiriyor gerekse sosyal 
yaşam alanında şehrimizin şart-
ları çerçevesinde organizasyonlar 
düzenleyerek bizlerin birbirimizle 
kaynaşmasını sağlıyor. Bu anlamda 
odamızın tüm yönetici arkadaşla-
rına teşekkür ederim.

n Odamız Bülten Dergisini Takip 
Edebiliyor Musunuz? Nasıl Bulu-
yorsunuz?

Oda bültenimiz dopdolu bir der-
gi. Sadece meslek hayatımız değil, 
hayatın içinden de yazılar var. Böy-
lece birbirimizi daha iyi tanıma fır-
satı buluyor, aktivite ve seminerleri 
takip edebiliyoruz. Oda faaliyetleri-
ni ve güncel konuları takip edebili-
yor, meslektaşlarımızı tanımış olu-
yoruz. Bu dergide tüm süreçlerde 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.

iç imizden bir i
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n Bize kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?

1966 Fatsa ilçesi Sarmaşık Köyü do-
ğumluyum. Evli 2 Çocuğumuz var. 
Orta öğrenimi Fatsa ilçesinde, ta-
mamladım 1986 yılında işletme pa-
zarlama bölümünü. Daha sonra işlet-
me fakültesini bitirdim. 

n Muhasebe Mesleğini Seçmenizin 
Sebepleri Nelerdir?  

Muhasebe mesleğine başlamam ta-
mamen hayatın akışıdır. Rahmetli ba-
bam esnaftı çocukluk yılların da okul 
hariç işyerinde çalışır esnaflığı Ahilik 
ilişkisi içerisinde öğrenirdim. Askerlikte 
tanıştım muhasebe mesleğine. Mem-
lekete geldiğimde ilçemizde bir firma-
da çalışmaya başladım 1996 yılında 
kardeşimle ortak iş açtık işyeri nedeni 
ile Bağ - kurlu olmam gerektiğini söy-
lediler.(mali müşavir büyüklerim) “rah-
metli HÜSAMETTİN ARICA abim bana 
SSK kaydının silinip Bağ-kur’a geçmem 
gerektiğini söyleyince bende sosyal 
güvenliğimin olduğunu ve geçmeye-
ceğimi söyledim o da olmaz demişti.” 
Böylece kanun kitaplarını hatim ede-
rek ssk’lı devam edeceğimi öğrendim 
ve gözetim altında staja başladım. Bu-
gün mesleğimin başındayım.

n Örnek Aldığınız, Yaşamınızda Etki-
si Olan Kimseler Var mı?

Yaşamım da örnek aldığım kişiler ya-
şamımın her kırılma noktasında fark-
lı kişilerdi. Ulu Önder Atatürk’ün etki-
si çoktu. Lise yıllarında Hakkı Karade-
niz hocamın şimdi hatırlayamadığım 

sadece “Umudunu Yitirdiğinde Her 
Şeyi Yitirsin” anlamı taşıyan dörtlüktü. 
1980 yıllarda büyüdüğümden ara ku-
şak olarak kaldık ne eğitim ne de top-
lumsal bir birey olabildik.                   

1990 yıllarda  devletçi bir yaklaşım 
toplumsal olgu gibi kavramlar la ta-
nıştık . 

n Mesleğimizin Ve Meslek Mensup-
larının Sorunlarını Nasıl Görüyorsu-
nuz? Sizce Öncelikli Sorunları ve çö-
züm önerileri Nelerdir?

Mesleğimize büro personeli olarak de-
ğil esnaflıktan gelmem nedeni ile biraz 
farklı bir yaklaşımla mesleğimizin so-
runlarının sebebinin hiç konuşulma-
yan yapılamayan tarafı olan kendi iç 
muhasebemizi yapmamamızdır. Ata-
larımızın dediği gibi ateş olmayan yer-
den duman çıkmaz ateşi yakan toplu-
luk biziz tabikî de kanun koyucuların 
ekonomik, siyasi, politik ve toplumsal 
davranışlarına göre kanun çıkartmak 
isterken bizlerin, odalarımızın ve üst 
birliğimiz TÜRMOB’un görüşlerini ka-
nunlara yansıtmamasıdır.

n Müteselsil Sorumluluk Konusunda 
Görüşleriniz Nelerdir? 

Müteselsil Sorumluluk Mesleğimizin 
yüz karasıdır. Meslek mensupları olarak 
sorumluluğumuz yaptığımız işle ilgi-
li olmalıdır; yani aldığımız evrakları ve 
ulaşabildiğimiz bilgi ve belgelerle oluş-
turduğumuz rakamsal verileri tablolaş-
tırma (KDV beyanı, muhtasar, bildirge 
ve mali tablolar) işleminde yanlışımız 
var ise sorumlu olmalıyız. 

iç imizden bir i

Teknolojik Yenilikler 

mesleğimizi bilgiye 

ulaşma, verilerin 

sentezinde daha verimli 

ve doğru raporlamalara 

götürmektedir. 

Mesleğimizin Serbest 

Meslek erbabı  

işinden çıkarak 

Büyüklerimizin dediği 

gibi Kurumsallaşma 

yapılanmasına adeta 

bizleri sürüklüyor. 

Teknolojik gelişmeleri 

yakından takip 

edemezsek mesleğimizi 

yapamayız.

SMMM Mustafa YILDIZ
Üst Birlik Delegesi

SMMM Lütfi AYDIN röportaj
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“Ticaret yapan esnaf ve tacirin orta-
ğı değiliz ki müteselsil sorumlu tutu-
lalım.”

n 486 Nolu VUK Tebliği İle Hayatımı-
za Giren Defter-Beyan Sistemi İle İl-
gili Neler Söylemek İstersiniz? 

486 Nolu VUK Tebliği ülkemiz bütçe-
sinde gelir gider dengesinin sağlana-
madığının kanıtıdır. Devlet mali kont-
rolü elinde bulundurmak isteyebi-
lir gibi görünüyor ama asıl bu tebliğin 
amacının basit usulde yaptıkları hata-
ları telefi etmek olduğu kanısındayım.

Bu tebliğ ve daha önce yayımlanan 
muhtasar SGK birleştirme 6728 sayılı 
kanun ile devamı olan tebliğlerde bazı 
işlemlerin elimizde uçup gideceğini 
gördüğümde çok üzülmüştüm şimdi 
ise kahroluyorum. 

n Teknolojik Yenilikler Muhasebe 
Mesleğini Çok Fazla Etkiliyor. Tekno-
lojik Gelişmeler İle İlgili Düşüncele-
riniz Nelerdir?

Teknolojik Yenilikler mesleğimizi bilgi-
ye ulaşma, verilerin sentezinde daha 
verimli ve doğru raporlamalara götür-
mektedir. Mesleğimizin Serbest Meslek 

erbabı işinden çıkarak Büyüklerimizin 
dediği gibi Kurumsallaşma yapılanma-
sına adeta bizleri sürüklüyor. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip 
edemezsek mesleğimizi yapamayız.

n Zamanınızı Muhasebe Dışında Na-
sıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden 
Bahseder misiniz?

Muhasebe mesleğinde mesleğimizin 
öngördüğü işlerin tarihli ve sürekli ol-
masından kaynaklı kendime az bir za-
man kalıyor bu zaman çerçevesinde 
ülkemde gezebildiğim her yere gide-
rim. Hobim aslında DİNLENMEK. Din-
lenirken ailemle veya dostlarımla eğ-
lenmek.

n Oda Faaliyetlerimiz Hakkında Ne-
ler Söylemek İstersiniz.?

Oda faaliyetleri hakkında çok şey-
ler söylemek isterim sayfalar yetmez. 
Sosyal alanda ve mesleki anlamda o 
kadar başarılısınız ki bazı meslektaşla-
rımız kanun okumaya gerek duymu-
yor bence seminer, toplantı, sosyal fa-
aliyetler derken jet hızında sizlere ye-
tişmek mümkün değil.

n Odamız Bülten Dergisini Takip 
Edebiliyor Musunuz? Nasıl Buluyor-
sunuz? 

 “Yiğidi öldür ama hakkını yeme “  
Yönetim, çalışanlar ve emeği geçen-
lere teşekkür ederim.

iç imizden bir i
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n Bize kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? Sizi tanıya-
bilir miyiz?

Ben Muzaffer KURT.  1968 Sam-
sun doğumluyum . İlk ve orta 
okulu Ünye Tekkiraz Beldesin-
de tamamladıktan sonra  Ünye 
Ticaret Lisesinden 1985 yılında 
mezun oldum. Yüksek öğrenimi 
Gazi Üniversitesi Kırşehir Mes-
lek Yüksek Okulunda okuduktan 
sonra Anadolu Üniversitesi İşlet-
me bölümünü okuyarak öğretim 
hayatımı tamamladım. 1991 yı-
lından bu zamana  değişik sek-
törlerin Muhasebe bölümünde 
çalıştıktan sonra halen çalışmak-
ta olduğum firmada bağımlı ola-
rak mesleğimi devam ettirmek-
teyim. Evli ve üç çocuk babası-
yım.

n Muhasebe Mesleğini Seçme-
nizin Sebepleri Nelerdir?  

Meslek ile herhangi bir yönlen-
dirme ile değil de;  almış oldu-
ğum eğitimler neticesinde tanış-
mış oldum. 

n Örnek Aldığınız, Yaşamınız-
da Etkisi Olan Kimseler Var mı?

Meslek hayatımda örnek aldı-
ğım bir kişi bulunmamakla birlik-

te, kişisel çabalarımla yapmış ol-
duğum araştırma ve incelemeler 
neticesinde mesleki tecrübemi 
geliştirmeye çalıştım.

n Mesleğimizin Ve Meslek 
Mensuplarının Sorunlarını Na-
sıl Görüyorsunuz? Sizce Önce-
likli Sorunları ve çözüm öneri-
leri Nelerdir?

Bütün mesleklerden daha fazla 
oranda bizim mesleğimizde kişi-
nin kendini sürekli yenilemesi ve 
değişen kanun ve yönetmenlik-
leri takip etmesi çok önemli bir 
faktördür.  Bu doğrultuda mes-
leğimizde öncelikli sorun olarak 
araştırmacı, yenilikçi olmaktan 
daha ziyade meslektaşlarımızın 
eğitimlerini tamamladıktan sonra 
belirli bir tecrübeye ulaşmadan, 
doğrudan iş hayatına atılmak is-
temeleri benim meslekte gördü-
ğüm en büyük sorundur.

n Müteselsil Sorumluluk Konu-
sunda Görüşleriniz Nelerdir? 

Bizim mesleğimiz daha çok mü-
kellef odaklı olup, mükellefin ge-
tirmiş olduğu ve tarafımıza ken-
di beyanı ile beyan ettiği işler 
olup, mükellefin yanlışında biz-
lerin müteselsil sorumlu olması 
doğru bir yaklaşım olduğunu dü-

iç imizden bir i

Diğer odaları 

bilmiyorum 

ama,  bizim oda 

gerçekten harika. 

Oda yönetiminde 

bulunan ve bazı 

meslek mensubu 

arkadaşlarımızla 

olan iyi diyaloglar 

gerçekten insani yönü 

öne çıkarmaktadır. 

Böyle bir odanın üyesi 

olmaktan mutluyum. 

Tüm arkadaşlara 

şükranlarımı 

sunuyorum.

SMMM Muzaffer KURT

SMMM Lütfi AYDIN röportaj
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şünmüyorum. Tabi bizim yapmış 
olduğumuz yanlışlardan sorum-
lu olmamız gayet normal olarak 
görüyorum. 

n 486 Nolu VUK Tebliği İle Ha-
yatımıza Giren Defter- Beyan 
Sistemi İle İlgili Neler Söyle-
mek İstersiniz? 

Elektronik ortam her konuda ol-
duğu gibi bizim mesleğimiz-
de daha çok görülmektedir. Tabi 
konunlar çıkarken bizim mes-
lek mensuplarımızın bağlı oldu-
ğu odaların görüşleri çok önem-
lidir.  Siyasi iktidarlar farklı olsalar 
da devletimizin geleceğinin te-
melini oluşturan vergi konusun-
da aynı düşünmek durumunda 
kalmalıyız. Bunun için daha iyi 
bir diyalog yolu açılarak bunların 
daha iyi olmasına ve bizlerinde 
daha verimli olması kaçınılmaz 
bir gerçektir.

n Teknolojik Yenilikler Muha-
sebe Mesleğini Çok Fazla Etki-
liyor. Teknolojik Gelişmeler İle 
İlgili Düşünceleriniz Nelerdir?

Teknoloji yaşantımızın her ala-
nında olduğu gibi mesleğimizde 
de fazlası ile etkisi ve önemi var-

dır. Önemli olan teknolojik ge-
lişmeleri iyi takip etmek, yenilik-
lere entegre olmak bu yenilik-
leri mesleğimizle uyumlu hala 
getirmektir. Meslektaşlar olarak 
daha çok kendi bürolarına yönel-
mek yerine ortaklık yapısı kurula-
rak farklı konularda uzmanlaşma 
yoluna gidilmesi meslektaşları-
mız için en önemli  durum ola-
rak görülmektedir. Bu gelecekte 
zaruriyet durumu olacaktır. Çün-
kü Mesleğimize büyük şehirlerde 
olduğu gibi büyük şirketler top-
lu olarak girmekte ve bizler bun-
ların karşısında zayıf kalacağımız 
aşikârdır.

n  Zamanınızı Muhasebe Dışın-
da Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobi-
lerinizden Bahseder misiniz?

Muhasebe dışında kalan zamanı-
mın büyük çoğunluğunu toprak-
la uğraşarak değerlendiriyorum. 
Üretmeyi seven bir kişiliğim var. 
Özellikle toprak kaynaklı tarımsal 
üretim en büyük hobimdir.  Bi-
rim alandan en fazla ve en kali-
teli ürün almak için ne yapmam 
gerekiyorsa onu araştırma ve uy-

gulamak çabası içindeyim. Bu-
nun dışında ailem ile birlikte se-
yahat etmeyi ve onlarla birlikte 
vakit geçirmeyi seviyorum.

n Oda Faaliyetlerimiz Hakkın-
da Neler Söylemek İstersiniz.?

Diğer odaları bilmiyorum ama,  
bizim oda gerçekten harika. Oda 
yönetiminde bulunan ve bazı 
meslek mensubu arkadaşları-
mızla olan iyi diyaloglar gerçek-
ten insani yönü öne çıkarmak-
tadır. Böyle bir odanın üyesi ol-
maktan mutluyum. Tüm arka-
daşlara şükranlarımı sunuyorum.

n Odamız Bülten Dergisini Ta-
kip Edebiliyor Musunuz? Nasıl 
Buluyorsunuz? 

Odamızın Bülten Dergisini sü-
rekli takip ediyorum. Genel ola-
rak içeriğinden memnun olmak-
la birlikte, mesleki konularda de-
ğişen kanun ve yönetmelikleri 
uzman kişilere yorumlatarak ya-
yınlanmasını arzu ediyorum. Bu 
vesile ile bu sayınızda bana za-
man ve yer ayırdığınızdan dola-
yı teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı 
çalışmalar diliyorum. Hepiniz ha-
rika insanlarsınız. 

iç imizden bir i
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Ordu Mali Müşavirler Odası 4 
Aralık 2017 Pazartesi Günü 
Saat 14:00’da Oda Toplantı 

Salonu’nda Bilirkişilik Temel Eğitim 
Sertifika Töreni düzenlendi.  Törene 
Oda Başkanı Bahadır Baş, Ordu Valisi 
Seddar Yavuz, Ordu Defterdarı Ke-
malettin Işık, SGK İl Müdürü Mehmet 
Yaşar Günay, Onursal Oda Başkanı 
Ertuğrul Yüksel, Başkan Yardımcısı 
Ercan Yurttaş, Oda Sekreteri Meh-
met Ender Sönmez, Oda Saymanı 
Orhan Murat Gür, Disiplin Kurulu 
Başkanı Murat Başaran Sağra ve ser-
tifika almaya hak kazanan katılımcı-
lar katıldı.

 Oda Başkanı Bahadır BAŞ; 
‘‘Üst birliğimiz TÜRMOB’un Adalet 
Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile bilirkişi 
eğitimlerini Ordu’da veren tek ku-
rum odamızdır. 192 kişi 18 saat te-
ori, 6 saat uygulama toplam 24 saat 
olan eğitimleri tamamlayarak   ser-
tifika almaya hak kazandılar. Teorik 
eğitimleri Karadeniz Teknik Üniver-
sitesinden akademik personelleri, 
uygulama eğitimlerini ise odamız 
eğitmenleri ile tamamladık. 

 2016 yılında bilirkişilik hak-

kında yasa değişerek 2017 yılında 
yönetmeliğe girerek Bilirkişi Daire 
Başkanlığı oluşturuldu. 2018 yılı bi-
lirkişilik müracaatları Aralık ayının 1 
ile 11’i arasında ilk derece mahke-
mesi adalet komisyonlarına yada 
elektronik ortamda UYAP Bilirkişilik 
Portal Bilgi Sisteminden yapılacaktır. 
Bu eğitimi almayan hiç kimse bilir-
kişilik için müracaat edemeyecek. 
Hukuka ve adalete yardımcı olmak, 
adaletin tecellisi anlamında bilirkişi-
lik önemli bir müessesedir. Sayın Va-
limiz Seddar Yavuz’a teşriflerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.’’ dedi.

 Muhasebeci mali müşavirler 
olarak bu şehrin ekonomisine ve iş 
dünyasına çok yakın çalışan, onların 
bütün sorunlarını bilen, meşakkatli 
bir meslek icra ediyorsunuz’’

 Ordu Valisi Seddar YAVUZ ise; 
‘‘Sizlerle bir arada olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum.  Her vesi-
leyle her kesimle bir araya gelmeye 
özen gösteriyoruz. Çünkü şehrimi-
zi hep birlikte yönetiyor, şehrimizin 
sorunlarını, sevinçlerini hep beraber 
yaşıyoruz. Dolayısıyla bu şehirde 
yaşayan herkes bizi ilgilendiriyor. 
Özellikle de sizler, muhasebeci mali 

Bilirkişilik Sertifikaları Ordu Valisi Seddar YAVUZ’un Katılımıyla  
Düzenlenen Törenle Verildi
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müşavirler olarak bu şehrin ekono-
misine ve iş dünyasına çok yakın ça-
lışan, onların bütün sorunlarını bilen 
ve meşakkatli bir meslek icra ediyor-
sunuz. ’’dedi.

 Bilirkişilik hukuk sistemimizin 
en önemli parçalarından bir tanesi-
dir. Hakikatin ortaya çıkabilmesi için 
mutlak suretle uzman bir görüşe ih-
tiyaç vardır. Modernleşen ve mikro 
uzmanlıklarının arttığı bu dünyada 
hakimlerimizin her konuyu bilme-
si mümkün değildir. Hakimlerimizin 
bunca geniş bir bantta uzmanlaşa-
bilmesi de mümkün değildir. Dola-
yısıyla mikro uzmanlıkların bu den-
li geliştiği dünya da hakikatin ortaya 
çıkartılabilmesi adaletin test edile-
bilmesi fevkalade önemlidir. Zaman 
zaman bunlarla ilgili çok ciddi yakın-
malar ve sorunlar yaşadık. Bilirkişili-
ğin hakikati ortaya koyabilecek şe-
kilde icra edilebilmesi, herhangi bir 
saikten bağımsız hareket edilmesi, 
dolayısıyla etik kurallarına uyabilme-
si fevkalade önemli bir husustur. 

 Geçmişteki birçok davada bi-
lirkişilik konularında birçok sorunlar 
olduğunu hepimiz yaşadık ve biliyo-
ruz. Oda Başkanı Bahadır Baş’ın da-
veti üzerine memnuniyetle gelmek 
ve sizlerin bu sevincine ortak ol-
mak istedim. Dolayısıyla bu eğitim-
lere katılan herkese ayrı ayrı teşek-
kür ediyor hepinizi kutluyorum.

 Sizlerin yapacağı faaliyetin çok 
ulvi çok kutsal bir görev olduğunu 
düşünüyorum. Bu vesile ile hepini-
ze bundan sonraki yaşamınızda ba-
şarılar diliyor, hepinize hayırlı olsun. 
‘’ dedi. 

 Konuşmasının devamında te-
ori ve uygulama eğitimini tamam-
layarak sertifika almaya hak kaza-
nanlara sertifikaları Ordu Valisi Sed-
dar Yavuz,  Oda Başkanı Bahadır 
Baş, Ordu Defterdarı Kemalettin Işık, 
Ordu SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar 
Günay ve Disiplin Kurulu Başkanı 
Murat Başaran Sağra tarafından tak-
dim edildi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası, 13 
Aralık 2017 Çarşamba Günü 
14.00 – 17:00 saatleri arasın-

da Oda Toplantı Salonunda konu-
lu Mesleğimizde Kurumsallaşma Ve 
Müşteri Odaklı Hizmet semineri dü-
zenledi.  Seminere Oda Başkanı Ba-
hadır Baş, TÜRMOB Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen, 
TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arı-
kan, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel, Giresun SMMM Odası Başka-
nı Fikri Çalçalı, Giresun SMMM Odası 
Önceki Dönem Oda Başkanı Muzaf-
fer Ejder, Trabzon SMMM Odası Ön-
ceki Dönem Oda Başkanı Veysel Ze-
kai BAK, meslek mensupları ile staj-
yerler katıldı.

 Açış konuşmalarını yapan 
Oda Başkanı Bahadır Baş: ‘‘Dünya 
ve ekonomi var oldukça muhasebe 
mesleği de daima var olacaktır. Bilgi 
üretemeyenlerin, değer katamayan-
ların, katma değer yaratamayanların 
başarılı bir geleceğinin olması müm-
kün değildir. ’’

 ‘‘Bu salonlar toplantılar meslek 
mensupları ile şekilleniyor, değerle-
şiyor. Bu salonu doldurduğunuz için 
hepinize teşekkür ediyorum. Asga-
ri Ücret İndirimi ve %6 prim indirimi 
yılbaşından itibaren sona eriyor. Mü-
kellefler, işçi çalıştıranlar için 206 lira 
bir personel maliyet artışı var. Bunu 
her platformda dile getirmekteyiz. 
Ülkemiz ekonomisi büyüyor ama 

işverenler için ilerleyen zamanlar-
da bu büyümeyle ilgili sıkıntıları ola-
caktır. Bunlara dikkat etmemiz gere-
kiyor. Kasım ayı SGK primleri ilk defa 
bu ay 26sına kadar ödenmesi söz 
konusudur. Hem şubat 2017 ayın-
dan erteleme, hem kasım 2017 nor-
mal primlerin 26 Aralık’da ödenmesi 
gerekmektedir. TÜRMOB çok önem-
li ve çok başarılı çalışmalar yapmak-
ta, bizleri yalnız bırakmayıp her plat-
formda haklarımızı savunmaktadır-
lar. Bununla da her zaman gurur du-
yuyoruz. TÜRMOB yeni uygulama-
lar, tebliğ taslakları, yasa önerile-
ri, sosyal güvenlik uygulamalarında 
sürekli görüş sunmaya, yasalar çık-
madan meslek mensuplarımız lehi-
ne değişiklikleri yaptırmak için çaba 
sarfetmektedir. TÜRMOB mütesel-
sil sorumluluk konusuyla ilgili vergi 
aslında ve  meslek mensubuna ulaş-
tırılamayan belgeden müteselsil so-
rumluluk olmaz demektedir . TÜR-
MOB bu konuda öyle güzel çalışma 
hazırlamış ki her müteselsil sorum-
luluk davasında referans alınması 
gereken bir husustur. ‘‘

 TÜRMOB’un aldığı yetki ve or-
ganizasyonu ile 222 kişiye Bilirkişi-
lik Eğitimi verdik. Bunun 42’si mali 
müşavir 180’i ise farklı meslek grup-
larıdır.  Böylelikle odamızda verdiği-
miz eğitim faaliyetleri ile diğer mes-
lek gruplarının odamızı, mesleği-
mizi tanımasına imkan sağlanmış 
olup, tüm katılımcılar bizlere teşek-

kür ederek buradan ayrılmışlardır. 
Bize bu atmosferi bu çalışmayı ha-
zırlayan yaratan TÜRMOB’tur. Dünya 
ve ekonomi var oldukça muhasebe 
mesleği de daima var olacaktır. Bilgi 
üretemeyenlerin, değer katamayan-
ların, katma değer yaratamayanların 
başarılı bir geleceğinin olması müm-
kün değildir. Hepinize üreten, değer 
katan bir gelecek diliyorum. ‘’ dedi.

 TÜRMOB Genel Sekreteri Dr. 
Yahya Arıkan: ‘‘Meslek ciddi bir de-
ğişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu 
değişim ve dönüşümü yaşayan siz-
lersiniz, bizleriz. Bu değişimin en bü-
yük örneği bilgisayarların olmadı-
ğı elle kayıt tuttuğumuz dönemden 
bugün e-deftere giden sürece bak-

Ordu SMMM Odasında ‘‘Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı 
Hizmet’’ Konulu Seminer Düzenlendi
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tığımız da bu sürece ayak uyduran 
sizler asıl değişimi en iyi yaşayan ki-
şilersiniz. Bunu hem meslektaşları-
mızda hem de paydaşlarımızda ya-
şıyoruz. Bu işin artık geriye dönüş 
yoktur. Süreç başlıyor dijital döne-
me giriyoruz.  Maliye Bakanlığı’nın 
çalışmalarına baktığımızda en bü-
yük rahatsızlığı aslında bizim mesle-
ğimizin itibarın da azaltan konu ka-
yıt dışı ekonomidir. Kayıt dışıyla ilgi-
li sürprizler var. Bu sürprizlerle ilgi-
li yakınmak yerine mantıklı bir şekil-
de ne yapacağımızı bilmemiz gere-
kiyor. TÜRMOB bir yandan bunlarla 
uğraşıyor bir yandan da 1990’dan bu 

yana vazgeçmediğimiz eğitim faali-
yetlerini kesintisizce sürdürmektedir. 
Bizim meslek örgütümüz kadar eği-
tim yapan başka bir meslek örgütü 
yoktur. ‘’dedi.

 Bilirkişilik Eğitimleri ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulunan Arıkan;

 Bilirkişilik eğitimi ile ilgi-
li TÜRMOB’un yetkisiyle birinci dö-
nemde Türkiye genelinde sekiz bin 
sekiz yüz elli üç kişi, ikinci başvu-
ruyla birlikte iki bin yüz seksen altı 
kişi toplamda on bir bin otuz do-
kuz kişi bilirkişilik eğitimlerine katıl-
dı. Bizi mutlu eden nokta bu on bir 

binin dört bin altı yüz kırk beşi mes-
lek mensubu, altı bin üç yüz dok-
san beşi dışarıdan gelen katılımcılar-
dır. Odanın yerini bilmeyenler adı-
nı duymayanlar bu eğitim sayesin-
de bunu kavramış oldular.  TÜRMOB 
kaliteli hizmet üreten, itibarlı, saygın, 
zamana endeks ücret tarifesiyle ve 
hizmet kalitesiyle, meslek kararıyla, 
kaliteli iş yapan, parasının bankaya 
yattığı bir meslektaş yaratmak isti-
yor. Buna ayak uyduranlar fırsat mı-
dır tehdit midir diye soruyorlar. Doğ-
ru kullanmazsanız tehdit, doğru kul-
lanırsanız fırsat olacaktır. 

 Değişime ve yeniliğe açık olan 
bu camia hiçbir yerden destek al-
madan güzel işler başardı. Avantajlı 
imanlar sunan TÜRMOB karta bütün 
meslek mensuplarının başvurması-
nı istiyorum. Bu kart hayatın her ala-
nında indirim sahibi olabileceğiniz 
ama daha da önemlisi bu kimlik Ma-
liye Bakanlığı’nın tüm birimlerinde 
tanımlanan bir kimlik, arkasından da 
resmi kimlik haline gelecektir. ’’dedi.

 TÜRMOB Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN 
ise tek başımıza iş yapmanın riskle-
ri, kurumsallaşma nedir? Pazarlama 
nedir? İşle İlgili Beklentiler ve İhti-
yaçlar, Bizimle İlgili Beklentiler ve İh-
tiyaçlar, İşyeri İlke ve Esasları konu-
sunda sunumunu gerçekleştirdi. 

 Açış konuşmalarının ardından  
Kurucu Oda Başkanı Orhan Ümit 
FELEK’e mesleğe ve odaya vermiş 
olduğu hizmetlerden dolayı  TÜR-
MOB Genel Sekreteri Yahya ARIKAN 
tarafından bir plaket takdim edildi. 

 Sınavlarda başarılı olarak ruh-
sat almaya hak kazananlara tören 
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düzenlendi. Yeni Mes-
lek Mensupları Abdus-
samet DEMİR’e belgesini 
TÜRMOB Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ce-
mal YÜKSELEN, Özlem 
YÜKSEL’e belgesini Oda 
Başkanı Bahadır BAŞ, Mah-
mut Salih Eroğlu’nla belge-
sini Onursal Oda Başkanı 
Ertuğrul YÜKSEL takdim 
etti.

Oda Mesleki Dayanışma ve Sos-
yal Kültürel Etkinlikler Komis-
yonu Başkanı Mustafa Bektaş’ın 

Kültür Sanat çalışmalarını topladı-
ğı “Mustafa Bektaş Kültür Sanat Evi-
nin” 2017-2018 yılı açılış programı dü-
zenlendi. Düzenlenen programa Ordu 
Vali Seddar Yavuz, Ordu Mali Müşavir-
ler Odası Başkanı Bahadır Baş, İl Emni-
yet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Şaban Kahraman, Ordu 
İşkur İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu PTT 
Başmüdürü Şinasi Duman ve çok sayı-
da da yetkili katıldı.

 Mustafa Bektaş Kültür evi açılış 
programı her yıl olduğu gibi bu yılda 
eğlenceli anlara tanıklık etti. Şenel Gök 
başta olmak üzere birçok yerel sanat-

çının da katılımıyla gerçekleşen gece-
de deyişler söylendi, semah gösterisi ve 
yöresel oyunlar sergilendi.

 Gecenin sonunda Mustafa Bek-
taş ve eşi tarafından Vali Seddar 
Yavuz’a plaket takdim edildi.

Mustafa Bektaş Kültür Sanat Evinin” 2017-2018 Yılı Açılış Programı Düzenlendi
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Oda Başkanımız Bahadır BAŞ Ordu Ulusal 4. Kitap Fuarını Ziyaret Etti

Ziyarette Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘’Şehrimizde bu 
etkinliği düzenleyenlere ve katkı sunanlara teşek-
kür ederim.’’ dedi.

 Ziyaretine Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 
Ordu Şairler Ve Yazarlar Derneği standını ziyaret ederek 
başladı. Şair/yazar Naim Güney’in odamız tarafından 
bastırılan “Eski Vergiler” imza gününe katıldı. 

 Ayrıca Ünal Yıldırım ve büyük Fenerbahçeli Erdinç 
Yılmaz imzalı kitaplarını aldı.

 Yine Ordulu Yazar Ufuk Ersoy’un “Fındık Kabuğun-
da Sevdalar” ve Şair Fatih Yücel’in “Hadi Durma Yürü Kal-
bime” kitaplarını imzalattı.

Oda Başkanı Bahadır BAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Amfisinde 
Vergi Uzmanı YMM Ozan BİNGÖL’ün Dersine Katıldı

Ordu Mali Müşavirler Odası Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

Ziyarette Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘’Uzun bir aradan 
sonra üniversite amfisinden olmaktan, değerli dos-
tum Vergi Uzmanı YMM Ozan Bingöl’ün “Verginin 

Güldüren Yüzünü” anlatan dersini dinlemekten, Fikret 
Çankaya hocamız ile beraber olmaktan mutluluk duy-
dum. Güzel bir gündü.‘’ dedi.

Ordu Mali Müşavirler Odası Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu Hatice Şahin Ergül Başkanlığında 18 
Ekim 2017 tarihinde saat 13.00 da oda toplan-

tı salonunda toplandı. Toplantıya, Oda Başkanı Bahadır 
Baş, Komisyon Başkan Yrd. Ümit Keleş, Komisyon Sek-
reteri Hüseyin İnanır, Komisyon Üyesi Selim Genç ka-
tıldılar. 

 2018 yılı Asgari Ücret Tarifesi hakkında değerlen-
dirmede bulunan Komisyon Başkanı Hatice Şahin Ergül; 
“2018 yılı Asgari ücret tarifesi belirlenmesi sırasında, ta-
rifeyle ilgili 2017 yılı enflasyon oranları dikkate alınarak 
ve bir önceki tarifeye ek olarak %10 oranın da artış yapıl-
masına karar verilerek odamız yönetim kurulunun olur-
larına sunduk. Tüm komisyon üyelerimize teşekkür edi-
yorum.” dedi 



oda etkinlikleriSMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

28

Ordu SMMM Odası Yönetim 
Kurulu Gündemdeki Konuları 
Görüşmek Üzere Ekim Ayı Birinci 
Toplantısını 17.10.2017 Tarihinde 
Oda Merkezinde Saat 13:00’da 
Gerçekleştirdi

Oda Kurul Başkanları ile 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Oda Kurulları 2017 Yılı Değerlendirme Toplantıları Gerçekleştirildi

Oda Başkanı Bahadır BAŞ’ın 
Başkanlığında 27.12.2017 ta-
rihinde saat 17:00’da Oda 

Kurul Başkanları ile 2017 Yılı Değer-
lendirme Toplantısı Yapıldı.

 Toplantıya Onursal Oda Baş-
kanı Ertuğrul Yüksel, Disiplin Ku-
rulu Başkanı Murat Başaran Sağra, 
Denetleme Kurulu Başkanı Tuncay 
Uzunçakmak, Etik Kurulu Başkanı 

Sedat Özel, Haksız Rekabet Kurulu 
Başkanı Sayit Gültepe, Oda Sekreteri 
Mehmet Ender Sönmez katıldı.

Ordu SMMM Odası Tesmer Yö-
netim Kurulu, Etik Kurulu ve 
Haksız Rekabetle Mücadele 

Kurulu Gündemdeki Konuları Görüş-
mek Üzere 2017 Yılı Son Toplantısını 
27.12.2017 Tarihinde Toplantı Salo-

nunda Gerçekleştirdi.
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Odamız Üyeleri İçin Özel Ku-
rum ve Kuruluşlarla Anlaş-
ma Yapmaya Devam Ediyo-

ruz. Ordu Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası Başkanı Ba-
hadır Baş ve EDM Bilişim İcra Ku-

rulu Başkanı Özcan Ermiş tarafın-
dan sözleşme imzalandı. Sözleşme 
kapsamında Odamıza bağlı meslek 
mensuplarına , E-Dönüşüm hizmet-
lerini yerinde sağlayacak, kuracak ve 
teknik desteğini verecektir. E-Fatura, 

E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-Bilet, 
E-İmza ve KEP ürünlerini mükellef 
şirketlerine EK-1 ve EK-2’deki avan-
tajlı fiyatlardan sağlayacaktır. 

EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan ERMİŞ ile Sözleşme İmzalandı

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile
Özel Sevgi Sağlık Hastanesi Arasında Sağlık Protokolü İmzalandı

Ordu Serbest Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirler Odası’nda 
gerçekleşen törende, anlaş-

ma protokolü Ordu Serbest Muha-
sebeci ve Mali Müşavirler Odası Baş-
kanı Bahadır BAŞ ve Özel Sevgi Sağ-
lık Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ay-
gen LAÇİN tarafından imzalandı. 
İmza törenine Ordu SMMM Odası 
Onursal Oda Başkanı Ertuğrul YÜK-
SEL ile Oda Mesleki Soruşturma ve 
Denetim Komisyonu Başkanı Gök-
han ŞAHİN katıldı. Protokol kapsa-
mında Ordu Serbest Muhasebeci-
ler ve Mali Müşavirler Odası’na bağ-
lı üyeler, stajyerler, oda çalışanları  
ile birinci derece yakınları Özel Sevgi 
Sağlık Hastanesi’nin sunduğu sağlık 
hizmetlerinden %20 indirimli olarak 
faydalanabilecekler.

 İmza töreninde konuşan Ordu 
Serbest Muhasebeciler ve Mali Mü-
şavirler Odası Başkanı Bahadır Baş; 
“Oda üyelerimizin, çalışanlarımızın 
ve birinci derece yakınlarının ihtiyaç 
duyduklarında Ordu’nun sağlık ala-
nında önde gelen kuruluşlarından 
Özel Sevgi Sağlık Hastanesi’nin sun-
duğu kaliteli sağlık hizmetlerinden 
indirimli olarak faydalanabilmesi için 
böyle bir protokol imzalıyoruz. Mes-
lektaşlarımıza bu indirim protokolü-
nün hayırlı olmasını diliyorum.   Ay-

rıca bize böyle bir imkan sağladıkları 
için de hastane yönetimine teşekkür 
ediyorum. “ dedi. 

 Özel Sevgi Sağlık Hastanesi 
Mesul Müdürü Dr. Aygen LAÇİN ise; 
“ Hastane olarak Ordu Serbest Mu-
hasebeciler ve Mali Müşavirler Oda-
sı ile bugün imzalamış olduğumuz 

indirim protokolü ile bugüne kadar 
imzaladığımız sağlık anlaşmalarına 
bir yenisini daha ekledik. Gerçekleş-
tirmiş olduğumuz sağlık anlaşma-
ları çerçevesinde de hizmetlerimizi 
daha geniş kitlelere sunmaya devam 
ediyoruz. Bugün imzaladığımız an-
laşmanın her iki taraf için de hayırlı 
olmasını diliyorum.” diye konuştu.
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Altınordu Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ’dan Ordu SMMM 
Odasına Ziyaret

Altınordu Belediye Başkanı En-
gin Tekintaş Ordu SMMM Oda-
sı Başkanı Bahadır Baş’ı ma-

kamında ziyaret etti. Beraberinde 
Ak parti Altınordu Belediyesi Meclis 
Üyeleri Mali Müşavir Mustafa Şeno-
cak, Mali Müşavir Tuğba Kılıç’ta yer 
aldı. 

 Ziyaretçileri Oda Başkanı Baha-
dır Baş, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel, Disiplin Kurulu Başkanı Mu-
rat Başaran Sağra, Denetleme Kurulu 
Başkanı Tuncay Uzunçakmak, TES-
MER Başkan Yardımcısı Tuğrul Oda-
baş, karşıladılar.

 Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Oda Başkanı Bahadır 
Baş bilirkişilik eğitimleri ile ilgili bilgi-
lendirmelerde bulundu. 

 ‘’Ordu ilinde Bilirkişilik Eğitimle-
ri yapan tek kurum Ordu Mali Müşa-
vir Odasıdır. Bilirkişiler tarafından su-
nulan raporların mahkemeler tarafın-
dan verilen kararlarda büyük önemi 
bulunmaktadır. Bu nedenle bilirkişilik 
görevi yapanlar tarafsız, objektif, bi-
lim ve fenin gerektirdiği kurallar çer-
çevesinde rapor tanzim ederek mah-
kemelere sunması adalet terazisinin 
doğru tartması açısından hayati öne-
me sahiptir.

 Odamızda düzenlenen eğitim-
ler 18 saat teori, 6 saat uygulama ol-
mak üzere 24 saat süresi bulunmak-
tadır. Odamızda çeşitli meslek grup-
larından 192 kişi müracaat etmiş, se-
kiz eğitim sınıfı açıldı.’’dedi. 

 Altınordu Belediye Başkanı En-
gin Tekintaş : ”Her hizmetin bir kar-
şılığı vardır. Doğru elden doğru bil-
gilerle, doğru hizmet alması ve bu-
nun karşılığı sadece maddi değil 
manevi olarak getirdiği imkanların-
da olacağına inanıyorum.’’

 Bilirkişilik Eğitimleri ile ilgili 
açıklamalarda bulunan;  

 Altınordu Belediye Başkanı En-
gin Tekintaş; ‘‘Bilirkişilik eğitimle-
rinin çok önemli olduğuna inanı-
yorum. Pek çok alanlarda bilirkişi-
lik yapmak isteyenlerin hem teorik, 
hemde pratik eğitim almaları gerek-
tiğinin kanaatindeyiz.’’

 Bizler kamu ya da özel sektör 
olarak bu tip tespitler yapılırken ser-
tifikalı doğru bilgi alınmış kişiler tara-
fında yapılmasının gerekli olduğu bir 
döneme giriyoruz. Bu eğitim dönemi 
ve belirli bir sertifika sürecinden son-
ra görev verilen arkadaşlarımızı hem 
kamu sorumluluğu hemde görev so-
rumluluğu olacağına inanıyoruz. 

Bu konuda alınan eğitimlerin ne ka-
dar faydalı olduğunu sahada görmek 
mümkündür. Ben inanıyorum ki te-
orik uygulama pratiğe döndüğünde 
bu çok daha farklı olarak değerlen-
dirilecektir. Bunu hem hizmet hem-
de mesleki yeterlilik olarak görmek 
gerekir. Çünkü her hizmetin bir kar-
şılığı vardır. Doğru elden doğru bilgi-
lerle, doğru hizmet alması ve bunun 
karşılığı sadece maddi değil mane-
vi olarak getirdiği imkanlarında ola-
cağına inanıyorum. Verdiği kararın 
doğru olduğunu, yazdığı yazının al-
tına attığı imzanın gönül rahatlığı ile 
verebildiğini görmek gerekir. Toplu-
mun sosyal katmanlarında bulunmuş 
olan kıymetli büyüklerimiz, hocaları-
mız, kardeşlerimiz ve başkanlarımı-
zı bu eğitimi verirken görmekten son 
derece mutlu oluyoruz. Bu eğitim-
lerden sonra hakkın hukukun yerine 
getirileceği, gerçeklerin itiraf edilece-
ği, problemlerin çözümünde doğru 
bilginin ilk bilirkişilerden alınması yö-
nünde oluşur.’’ dedi. 
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Bilirkişilik temel eğitimlerini tamamlamayanlar artık 
bilirkişilik yapamayacak;

 Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-
sında bilirkişilik eğitimleri başladı. Yrd.Doç.Dr.Ercan Sarı-
caoğlu, Doç.Dr.Recep Narter ve  Ordu SMMM odası eğit-
menlerinin vereceği 24 saatlik program ile bilirkişilik eği-
timleri birinci dönemi tamamlanacaktır.

 Eğitim programı başlangıcında konuşan Oda Baş-
kanı Bahadır Baş,

 “Ordu ilinde Bilirkişilik eğitimi veren ilk ve tek ku-
rumuz. Hukuki konuların en yetkini olduğu kabul edilen 
hâkimin, uyuşmazlığı giderebilmek için ihtiyaç duydu-

ğu, hukuk dışındaki, 
özel veya teknik bil-
giyi ona sunan gerçek 
veya tüzel kişiye bilir-
kişi denilmektedir.

 Bilirkişiler tara-
fından sunulan rapor-
ların mahkemeler ta-
rafından verilen ka-
rarlarda büyük öne-
mi bulunmaktadır. Bu 
nedenle bilirkişilik görevi yapanlar tarafsız, objektif,  bi-
lim ve fenin gerektirdiği kurallar çerçevesinde rapor tan-
zim ederek mahkemelere sunması adalet terazisinin 
doğru tartması açısından hayati öneme sahiptir.

 Bilirkişilik Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri 
olan bilirkişilik temel eğitimi, bilirkişi adaylarının meslek-
lerine ve uzmanlık alanlarına yönelik bir eğitim olmayıp 
bilirkişilik görevinin ifası sırasında ihtiyaç duyacakları te-
mel bilgilerin verildiği bir eğitimdir.

 Eğitimler 18 saat teori, 6 saat uygulama olmak 
üzere 24 saat süresi bulunmaktadır. Odamızda 1 ve 2. 
Dönem eğitimleri olarak çeşitli meslek gruplarından 216 
kişi müracaat etmiş, dokuz eğitim sınıfı açılmıştır.‘’ dedi.

Ordu’da Bilirkişilik Eğitimi Veren Tek Kurum Ordu Mali Müşavirler Odası
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Ordu Mali Müşavirler Odası, 28 
Ekim 2017 Cumartesi Günü 
14.30 – 16:30 saatleri arasın-

da Oda Toplantı Salonunda Cumhu-
riyet Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da ‘‘Cumhuriyet’in Ordu İline Yansı-
maları’’ konulu panel düzenledi.  Pa-
nele Oda Başkanı Bahadır Baş, Ön-
ceki Dönem Ordu Baro Başkanı Av. 
Kenan Çebi, Ordu Üniversitesi Ya-
kınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İlhan Ekinci, Eğitimci- Araş-
tırmacı Yazar Hikmet Pala, Gazete-
ci Zeki ÇÖL, meslek mensupları ve 
stajyerler katıldı.

 Oda Başkanı Bahadır Baş; Bu-
gün Ordu Mali Müşavirler Odası ola-
rak mesleğin dışında bir konu ile ve 
hepimizi ilgilendiren bir konu ile bir 
arada olmak istedik. 29 Ekim Cum-
huriyetimizin 94 ‘ncü yılı etkinlikleri 

kapsamında sizlerle bir aradayız. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
29 Ekim 1933 yılında yaptığı “10 Yıl” 
Nutku bizlere yokluklar ve savaşlar 
sonrasında kurulan yeni Cumhuri-
yetin neler yaptığını gelecekte neler 
yapması gerektiğini gösteriyor. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1933 
yılında az zamanda çok işler yap-
tık diye ifade ettiği dönemde Olağa-

nüstü işler başarılmış. Yokluklar için-
den başarı ile çıktığımız Kurtuluş Sa-
vaşı sonrasında; milletimizin hak et-
tiği yönetim biçiminin Cumhuriyet 
rejimi olduğunu bildiren, ülkemizin 
yolunu çağdaş medeniyetler yolu 
olarak tüm dünyaya ilan eden Cum-
huriyetin İlanı tek başına çok büyük 
bir devrimdir. Yaşamın her alanını il-
gilendiren önemli çalışmalar başarı 

Ordu SMMM Odasında 
‘’Cumhuriyet’in Ordu 

İline Yansımaları’’ 
Konulu Panel 

Düzenlendi
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ile özgüven ile hayata geçirilmiştir. 

Yokluklar içinde verilen mücadele 
ile kurulan bu vatan ve onun rejimi 
olan Cumhuriyet bu ülke ve bu ülke 
insanı için çok büyük anlamlar ifade 
etmektedir.

 Cumhuriyetin;  Kimsesizlerin 
kimsesi olduğunu, Cumhuriyet in; 
Fikri hür Vicdanı hür İrfanı hür nesil-
ler yetiştirmek olduğu bilinci ile Ül-
kemizin aydınlık geleceği için;  çalış-
mak ve daha fazla çalışmak ve üret-
mek zorundayız.

 Dünyanın ve Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bu süreç Cumhuriyetin 
önemini bizlere bir kez daha göster-
miştir. Bu duygu ve inançla 94’üncü 

yıldönümünü kutladığımız Cumhu-
riyetin kurucusu Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ar-
kadaşlarını ve şehitlerimizi bir kez 
daha rahmetle anıyor, Cumhuriye-
timizi ilelebet yaşatma kararlılığımı-
zı bir kez daha ifade ediyoruz.” dedi. 

 Önceki Dönem Baro Başkanı 
Av. Kenan Çebi; ‘‘Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası ben bildi-
ğimden bu yana cumhuriyetin ken-
dilerine yüklemiş oldukları görevi en 
iyi yapanların başında gelmektedir. 
Kendilerine huzurunuzda bir kere 
daha şahsım ve üyesi olduğum Baro 
adına teşekkürlerimi iletiyorum.’’ 
dedi.  

 Ordu Üniversitesi Yakınçağ Ta-

rihi Anabilim Dalı Prof. Dr. İlhan Ekin-
ci; ‘‘Tarihin kendisi de muhasebedir. 
Geçmişle yüzleşmektir. Tarihsel bir 
muhasebe yapmak durumunda-
yız. Tarih geçmişi anlama sanatıdır. 
Anlama kelimesine özellikle büyük 
anlam yüklüyorum. Tarih yargılama 
anlamı değildir. Tarihçi savcı, hakim, 
avukat değildir. Tarih geçmişi an-
lama alanıdır. Geçmişi anladığımız 
oranda objektifliği yaklaşmış olaca-
ğız. Eğer geçmişi anlama olarak gör-
mezsek bugün Türkiye’de yapmış 
olduğumuz gibi ideolojik kavgalar 
ve mücadelelerle altından kalkama-
yız.’’ dedi.

 Eğitimci, Araştırmacı Yazar 
Hikmet Pala ise; Köy Enstitüleri, 
Ordu Halkevi, Ordu Köylerinde Sos-
yal, Siyasal Ve Ekonomik Etüdler, Ka-
dın Öğretmenler konuları üzerinde 
Cumhuriyet’in Ordu İline Yansıma-
ları sunumunu gerçekleştirdi.

 Panel sonrasında Önceki Dö-
nem Ordu Baro Başkanı Kenan 
Çebi’ye plaketini Oda Başkanı Ba-
hadır BAŞ, Ordu Üniversitesi Yakın-
çağ Tarihi Anabilim Dalı Prof. Dr. İl-
han Ekinci’ye plaketini Onursal Oda 
Başkanı Ertuğrul YÜKSEL ve Eğitim-
ci- Araştırmacı Yazar Hikmet Pala’ya 
Gazeteci Zeki ÇÖL takdim etti. 
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Odamızda 10.11.2017 tarihin-
de Mustafa Kemal Atatürk’ün 
79. Ölüm Yıl Dönümü İçin 

Anma Töreni Düzenlendi. Anma Tö-
renine Oda Başkanı Bahadır Baş, 
Başkan Yrd. Ercan Yurttaş, Oda Say-
manı Orhan Murat Gür, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ercan Kır,  Denetleme Ku-
rulu Başkanı Tuncay Uzunçakmak, 
Önceki Dönem Başkan Yrd. Sezai 
Kantar ve TÜRMOB Bilirkişilik Eği-
timlerine Katılan 3. ve 4 grup katı-
lımcılar ile birlikte anıldı.  

 10 Kasım Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü Anma Günü anısı-
na bir açıklama yapan Oda Başka-
nı Bahadır Baş;  10 Kasım bizim için 
özel bir gündür. Mustafa Kemal Ata-
türk bu ülkeye güzel ve başarılı şey-

ler bıraktı. Anmak önemli ama an-
lamak dahada önemlidir. Çünkü bu 
ülkenin bugün en çok ihtiyacı olan 
şeylerden biriside Atatürk’ü anmak-
tan veya konuşmaktan ziyade anla-
ması hissetmesidir. Yokluktan başa-
rıya nasıl gidileceğini göstermesidir. 
Helal sütü emmiş birisi olarak bu ül-
keye hizmet etmiş, bugünlere getir-
miştir. Kadınları, salonları, hocaları-
mızı görmek Atatürk’ü görmek  de-
mektir. Bu salonlar, bu kurumlar, bu 
hocaların hepsi Atatürk’ün kendisi-
dir.Ölümünün 79. Yılında kendisine 
minnettar birisi olarak saygı, sevgi 
ve özlemle anıyoruz.’’dedi. 

 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını 
ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Video sunumu gerçekleştirildi. 

ANMA TÖRENİ
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Ordu SMMM Odası Meslektaşlar Arası Dayanışmayı Arttırmak 
Amacıyla ‘‘Misafir’’ Adlı Tiyatro Oyununda Bir Araya Geldiler

Ordu Büyükşehir Belediye-
si Karadeniz Tiyatrosu, “Mİ-
SAFİR” isimli tiyatro oyunu 

Ordu Mali Müşavirler Odası üyele-
ri için oynadı.  Oyuna meslek men-
supları oldukça yoğun bir ilgi göster-
di. Oyunu Ordu Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı Bahadır Baş, Onursal Oda 
Başkanı Ertuğrul Yüksel, Başkan Yar-
dımcısı Ercan Yurttaş, Oda Sekrete-
ri Mehmet Ender Sönmez, Oda Say-
manı Orhan Murat Gür, Ordu Defter-
darı Kemalettin Işık, SGK İl Müdürü 
Mehmet Yaşar Günay, meslek men-
supları, stajyerler, muhasebe çalı-
şanları ve aileleri izledi. 

 Oyunu izleyen Ordu Mali Mü-
şavirler Odası Başkanı Bahadır BAŞ, 
Oyuncuları tebrik ederek meslek 
mensupları adına oyunculara bir çi-
çek taktim etti. Ordu Mali Müşavir-
ler Odası Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Bu 
oyunda gurbetçilerimizi gerek ül-
kemizde, gerekse yabancı ülkelerde 
yaşadıkları sorunları bir misafir gibi 
yaşamalarını bize çok güzel aktar-
dılar. Gerek güldük, gerek üzüldük. 
Bu geçişi çok güzel sağladılar. Arka-
daşlarımızı tebrik ediyor ve teşekkür 
ediyorum.  Bizi yalnız bırakmayan 

sayın Defterdarımıza, SGK İl Müdü-
rümüze, Onursal Oda Başkanımıza, 
değerli meslektaşlarımıza, stajyer-
lerimize ve muhasebe çalışanlarına 

teşekkür ediyorum. Bu salonlar siz-
lerin katkılarıyla doluyor. Biz bir aile-
yiz. ‘’dedi.
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Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Yeni Büro Açan Selda BİLİCİ’nin, 
Büro Açılış Törenine Katıldı

Ordu SMMM Odası Başkanı 
Bahadır Baş, 28 Kasım 2017 
tarihinde yeni büro açan Sel-

da Bilici’nin, büro açılış törenine ka-
tıldı. Açılış törenine Ordu SMMM 
Oda Başkanı Bahadır Baş, Oda Baş-
kan Yrd. Ercan Yurttaş, Oda Sekrete-
ri M.Ender Sönmez, Oda Disiplin Ku-
rulu Başkan Yrd. Özgür Anlayan ve 
Meslek Mensupları ile çok sayıda da-
vetli katıldı.

 Törende konuşan Oda Başkanı 
Bahadır Baş; “ Kendisi bu mesleğe 
gönül veren uzun zamandır bunun 
için mücadele eden bir arkadaşımız-
dır. Muhasebeci olmak doktor olmak 
kadar zor bir meslek bir meslek men-
subu kolay yetişmiyor. Lise eğitimin-
den sonra yaklaşık 9 yıl gibi zorlu bir 
eğitim sürecinden geçiyor. Değerli 
meslektaşım selda hanımı ben staj 
döneminin başlamasından beri takip 
ediyorum.  Tabi bu arada biz gerek 
vergi alanında gerek muhasebe ala-
nında 79 milyonun sorumluluğunu 
taşıyoruz. Yaptığımız her işin, her 
çalışmanın sorumluluk kısmıda var.  
Bizler iş dünyasına hizmet veriyoruz. 
Artık eskisi gibi sadece defter yazan 
değil, onlara yol gösteren rehberlik 
eden, onların önlerini açan, onlarına 
bilgi ve fikirlerimizi anlatan bir alana 
taşıdık mesleğimizi. Hatta sınava gi-
rerken kaza yaptığını bütün bu zor-
luklarla mücadele ettiğini biliyorum.  
hayatta hiç bir şeyin kolay olmadı-
ğını ispatladı. Bütün bu zorluklara 

geçerek bugün burda bismillah dedi 
ve bürosunu açıyor. Kendisine bol 
kazançlar diliyorum. Bizim mesleği-
mizin bir özelliği var. Huzurlarınızda 
onu tekrar söylemek isterim. Bizim 
mesleğimiz güvene ve zamana ihti-
yaç olan bir meslek. O yüzden bazen 
zorluklara, sıkıntılar ile karşılaşabilir, 
umutsuzluğa düşmemesi istiyorum. 
Biz fatsa’da güzel projelere imza atı-
yoruz. Birlik beraberliğimiz çük gü-
zel, düğünümüzde, cenazemizde 
hep birlik beraberlik içerisinde hare-
ket ediyoruz. Başta bu birlik ve be-
raberliği oluşmasında 1990 yılından 
beri emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor aramızdan ayrılanları rahmet-
le anıyorum. Bugün fatsa’da ailemize 
katılan selda arkadaşımızı ekliyoruz. 
Kendisine bol kazançlar diliyorum. 
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Ordu Mali Müşavirler Odası, 25 
Ekim Çarşamba Günü 10.30 
– 16:30 saatleri arasında Oda 

Toplantı Salonunda Luca Eğitim Se-
mineri düzenledi.  Seminere Oda 
Başkanı Bahadır Baş, YMM Veysel 
Yerebasmaz, Luca  Destek ve Eğitim 
Uzmanı Koray Ergin, meslek men-
supları İle stajyerler katıldı.

 Açılış konuşmasını yapan Oda 
Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Bugün Luca 
Eğitimi ile bir aradayız. Bizim üst bir-
liğimiz TÜRMOB/TESMER’in oluş-
turduğu bir programdır. Sahip çıktı-
ğımız, savunduğumuz, ticari kaygısı 
olmayan, üyesinin her sıkıntısına ko-
şan bir programdır. Dünya ve Avru-
pa çapında uzaktan eğitim ve prog-
ram konusunda ödül almış dünyada 
söz sahibi olan bir programdır. Kul-
landığımız muhasebe kullanıcıları, 
yapanlar, sunanlar bireysel kişilerdir. 
Luca mali müşavirlik mesleği sürdü-
ğü müddetçe var olacak meslek ör-
gütünün takip ettiği bir programdır. 
Luca’nın temel özelliklerinden en-
tegrasyon modülleri, ücret bordro-
ları, banka işlemleri çok önemlidir. 
Staja yeni başlayan stajyer arkadaş-

larımın hayata başladıklarında bu 
programla başlamalarını istiyorum. 
Bir başka programa para vermeye 
gerek yoktur. Bu program onlar için 
büyük bir avantaj, büyük bir fayda-
dır.  ’’dedi.

 Luca Destek ve Eğitim Uzmanı 
Koray Ergin ise SGK Entegreleri (Per-
sonel Giriş/ Çıkış, E-bildirge, Raporlu 

Personel Sorgulama), Toplu Beyan-
name (Muhtasar, KDV1, KDV2 be-

yanname oluşturma ve KDV tahak-
kuk kaydı), Luca Entagrasyon Uygu-
laması konulu sunumunu gerçekleş-
tirdi.  

Ordu SMMM Odası Üyelerine Luca Eğitim Semineri Düzenlendi
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9 Ekim 2017 Pazartesi Günü   
Hatay SMMM Odasının ev 
sahipliğinde “Mesleğimizde 

Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı 
Hizmet Sunumu” konulu konferans 
gerçekleşti. TÜRMOB Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen 
tarafından verilen konferansa mes-
lek mensuplarının ilgisi yoğun oldu. 
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Cemal Yükselen, TÜR-
HAK Başkanı ve Hatay SMMM Odası 
Onursal Başkanı Abdullah Korkmaz, 
Ordu SMMM Odası Başkanı Baha-
dır Baş, Hatay SMMM Odası Başka-
nı Tahsin Kırık,  İskenderun SMMM 
Odası Başkanı Merih Yıldırım, Bursa 
SMMM Odası Başkanı Ahmet Hik-
met Sönmez, Kurul Üyeleri ve mes-
lek mensupları katıldı. 

 Konferansa Odamızı temsilen 
Oda Başkanı Bahadır Baş katıldı. 

 TÜRMOB Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen 
konferanslarda yaptığı sunumlarda; 
‘‘Muhasebe mesleğinde hizmet su-
numu noktasında meslek mensup-
larının dikkat etmesi gereken du-
rumları değerlendirdi. 

 Muhasebe mesleğinin geliş-
mesiyle birlikte yaşanan sorunla-
ra işaret eden Yükselen, “Yazılımlar 

muhasebeyi yapıyor, finansal tab-
lo hazırlıyor. Dijitalleşme işimizi ve 
iş yapma biçimimizi değiştiriyor. 
Yönetim muhasebesi, vergi muha-
sebesi kadar önem kazandı” ifade-
lerini kullandı. İyi müşterileri elde 
tutmanın artık zorlaştığını belirten 
Yükselen, artan sorumluluklarla bir-
likte risklerin de arttığına işaret etti. 
Yaşanan bu değişim ve dönüşüm 
sürecinde meslek mensuplarının 
kurumsallaşarak sorunların altından 
kalkabileceğini dile getiren Yükselen, 
“Kendimizin ve işimizin yol haritasını 
çıkarmalıyız” dedi. Kurumsallaşma 
sonucunda müşterilerin algısının 
olumlu yönde değişeceğini belirten 
Yükselen, “İtibarınız yükselecek. Yeni 
iş alanlarına yönlenebileceksiniz ve 
tahsilat sorunu yaşamayacaksınız” 
dedi. Kurumsallaşmanın diğer bir 
ayağının da pazarlamadan geçtiğini 
ifade eden Yükselen, “Pazarlama rek-
lam değil, müşterilerle iletişim kur-
mak ve güçlendirmektir. Pazarlama-
ya da müşterilerin beklentilerinden 
başlayacağız” dedi. Yükselen, müş-
terilerin meslek mensuplarından 
beklentilerini şöyle sıraladı: “Güve-
nilir, mesleki bilgi ve güncel bilgiye 
sahip, kısa sürede sorunları çözebi-
len ve kolay ve etkili bir şekilde ileti-
şim kurabilen.” Kurumsallaşmak için 
ortaklıkların çok önemli olduğunu 

vurgulayan Yükselen, “Güçlerimi-
zi birleştirmeliyiz. Kurumsallaşarak 
oluşturacağımız güven bize mesleki 
saygınlığı ve itibarı getirecek” dedi.

 Konferansta konuşma yapan 
Oda Başkanı Bahadır BAŞ ise; TÜR-
MOB ve Odalarla ilgili tespitlerde 
bulundu. 

 ‘‘TÜRMOB ve Odalar 3568 
sayılı yasa ile 1190’da kuruldu. Ve 
meslek yasal statüye kavuştu. Oysa 
muhasebe mesleğinin yasalaşması 
Almanya’da 1899, Hollanda, İngil-
tere, Fransa gibi ülkelerde 1880’ler-
de komşumuz Yunanistan’da 1949, 
Nijerya’da 1950 yılında yasalaşmış-
tır. Bizden 100 yıl önce dünyada 
muhasebe mesleği yasal statüye 
kavuşmuş. Oysa bugün bakıyoruz; 
Uluslararası muhasebe standartla-
rı, uluslararası denetim standartları, 
uluslararası eğitim standartları biz-
lerinde gündemindedir. Dünyada en 
başarılı e -beyanname süreci bizler 
tarafından hayata geçirildi. Semi-

Oda Başkanımız Bahadır BAŞ, Hatay SMMMO’da Düzenlenen 
Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet 
Seminerine Katıldı
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nerler, eğitimler, paneller, ve yayın-
lara baktığımızda dünya ile hemen 
hemen aynı gündeme sahibiz. Aynı 
konuları tartışıyoruz. Yani 100 yıllık 
farkı 27 yılda kapatmışız. 27 yıldır 
TÜRMOB ve Odalar adeta üniversite 
gibi, eğitim kurumu gibi çalışmış bu 
100 yıllık farkı TÜRMOB ve Odala-
rın gayreti ile kapattık. Oysa sosyal 
medyaya baktığımızda yayınlanan 
her kanun, her tebliğ, her sirküler, 
her genelgeden sonra suçlu TÜR-
MOB, suçlu hiçbir şey yapmayan 
odalar oluyor. ‘’dedi.

 ‘‘TÜRMOB, Odalar ve meslek-
taşlarımızın taşıdığı sorumluluk ça-
lışmaları ve çabasıyla gurur duyu-

yorum. Biz değerimizi çok iyi biliyo-
ruz.’’ 

 2017 bütçe gelirleri 611 milyar 
bunun 580 milyarı vergi gelirleri-
dir. Bu 580 milyarın tamamı meslek 
mensuplarının bürolarında, veya ça-
lıştıkları şirketlerde hazırladıkları be-
yannameler ile tah ve tahakkuk etti-
riliyor. SGK primlerinin tahakkuku 29 
milyar çalışan emeklilik, sosyal gü-
venlik hakları işsizlik maaşları bizler 
tarafından hazırlanıyor. 40’a yakın 
mevzuatı yakından takip ediyoruz. 
Altı bakanlığa bilgi transfer ediyo-
ruz. Bankalara finansal tablo hazırlı-
yoruz. Müşterilerimizi bilgilendiriyo-
ruz. Yani ekonominin görünmeyen 

kahramanlarıyız. Bunu taraflı tarafsız 
herkes kabul etmelidir. İşlemlerimizi 
ülkemiz için yetmiş dokuz milyonun 
sorumluluğunu taşıyarak yapıyoruz. 
Çoğu zaman görünmez adam mu-
ammelesi ile karşılaşıyoruz. Değer-
li meslektaşlarım 1990’dan bugü-
ne TÜRMOB, Odalar ve meslektaş-
larımızın taşıdığı sorumluluk çalış-
maları ve çabasıyla gurur duyuyo-
rum. Biz değerimizi çok iyi biliyoruz. 
Bu günkü seminerde ‘‘Görünmez 
adam’’ tavrını yok etmek, gerek de-
ğerimizi ortaya çıkarmak adına çok 
önemsiyorum. Seminerimizin başa-
rılı geçmesini diliyorum.’’dedi. 
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Ordu Mali Müşavirler Oda-
sı, 11 Ekim 2017 Çarşamba 
Günü 13.30 – 15:30 saatle-

ri arasında Oda Toplantı Salonunda 
Vergi İncelemelerinde Dikkat Edile-
cek Hususlar ve İzaha Davet konu-
lu seminer düzenledi.  Seminere Oda 
Başkanı Bahadır Baş, E.Gelirler Baş 
Kontrolörü-E.Vergi Baş Müfettişi Bur-
han DÜZ, meslek mensupları ile staj-
yerler katıldı.

 Açış konuşmalarını yapan Oda 
Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Bizim birin-
ci amacımız meslek mensubunun 
kendini güvende hissetmesidir. Mes-
lek mensubunun hazırladığı beyan-
namenin, yazdığı belgenin ve oluş-
turduğu defterin bir olması amacı-
nı sağlıyoruz. Bizim için meslekta-
şımız stajyerimiz kendini güvende 
hissediyorsa, sorumluluk anlamın-
da, risk anlamında kendini en uygun 
durumda görüyorsa biz amacımıza 
ulaşmışız demektir.

 Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Ver-
gi incelemesi kamusal görev ve fa-
aliyetler anlamında önemli bir yeri 
tutuyor. Bir milyarlık bir bütçe geli-
rinin beş milyarı vergi geliridir. Ver-
gi gelirlerinin tamamını meslektaşla-
rımız tahakkuk ettiriyor. Onların bü-
rolarında, onların çalıştığı firmalarda 
hazırladıkları beyannameler üzerin-
den tarh ve tahakkuk ettiriliyor. İnce-
lemelere baktığımızda iki milyon altı 

yüz yirmi beş bin civarında mükel-
lefin altmış beş bininin incelendiği-
ni görüyoruz. İnceleme oranı kaba-
ca 2.65 civarındadır. Türkiye’de ya-
kın gelecekte incelemenin şekli, bo-
yutu muhasebe mesleğine paralel 
olarak değişecektir. Elektronik de-
netim dediğimiz, yapay zeka dedi-
ğimiz, elektronik işlemlerin her an-
lamda kontrolünü sağlayan yeni de-
netim mekanizmaları ortaya çıkacak. 
Bundan sonra en fazla önem vere-
ceğimiz eğitimler vergi inceleme-
leri eğitimleri olacaktır. Yine sade-
ce müteselsil sorumluluk konusuy-
la ilgili özel bir eğitim yapacağız. Bi-
zim birinci amacımız meslek mensu-
bunun kendini güvende hissetmesi-
dir. Meslek mensubunun hazırladığı 
beyannamelerin, kaydettiği belgele-
rin ve oluşturduğu defterin birbirine 
uyumlu olması amacını sağlıyoruz. 

Bizim için meslektaşımız stajyerimiz 
kendini güvende hissediyorsa, so-
rumluluk anlamında, risk anlamında 
kendini en uygun durumda görüyor-
sa biz amacımıza ulaşmışız demek-
tir. Belge, beyanname, defter üçlü-
sü doğruysa bizim sorumluluğumuz 
burada bitiyor. Meslek mensubu ola-
rak önemli bir görevi icra ediyoruz. 
Yaklaşık 40 yıllık süreçte her 10 yılda 
devrim niteliğinde bir değişiklik ya-
şadık. Bu meslek örgütü bu değişime 

Ordu SMMM Odasında ‘‘Vergi İncelemelerinde Dikkat Edilecek 
Hususlar ve İzaha Davet ’’ Konulu Seminer Düzenlendi
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uyum sağlamıştır. ‘’dedi. 

 Bilirkişilik eğitimleri hakkında 
açıklamalarda ve bilgilendirmelerde 
bulunan Baş; Bilirkişilik eğitimlerinde 
mesleki kriterler getirildi. 5 yıl görevi 
icra etmiş olup mali müşavirler için 
ruhsatını almış olması, bir öğretmen, 
bir mühendis için belgesini almış ol-
ması yeterlidir. Bizim Odamız için 5 
yıl geçerli değildir. 1 yıl olan, mesle-
ğe yeni başlamış olanda bu eğitim-
lere katılabilir. Çünkü TÜRMOB/TES-
MER bu eğitimleri veriyor. Samsun İl 
Adalet Komisyonluğuna başvurdu-
ğunuzda büyük bir ihtimalle kabul 
olmayacaktır. Bilirkişilikte her şeyi sil 
baştan yapıyoruz. Eski bilirkişiliğin 
tamamı iptal oluyor. Mahkemelerde-
ki gibi bilirkişilik dosyası size sistem-
den üzerinden gelecek. Bu anlamda 
Ordu Odası’da bu eğitimleri Ordu’da 
alan tek kurumdur.’’ dedi. 

 Odamızda düzenlenen Vergi 
İncelemeleri Dikkat Edilecek Husus-

lar ve İzaha Davet konulu semineri-
mizi Aybastılı değerli üstadımız Ge-
lirler Baş Kontrolü, Eski Vergi Baş Mü-
fettişi YMM Burhan Düz bizimle bir-
likte. Kendisi Türkiye’de alanında söz 
sahibi birisidir. Bu toplantıya katı-
lan gelen arkadaşlarımızın %70 genç 
meslektaşlarımızdır. Bu toplantılara, 
seminerlere sahip çıktığınız için çok 
teşekkür ediyorum. ‘’dedi. 

 Onursal Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel; ‘‘Değerli hocamız hemşeri-
miz YMM Burhan Düz bugün bizle-
re mükellefin hangi hakları var, ver-
gi müfettişinin karşısında çekinme-
den durabileceğimiz konularla ilgili 
bizleri bilgilendirecek. Biz facit maki-
nesiyle çalıştık, muhasebeyi yevmi-
yeyi kebiri ellerimizle yazdık. Meslek 
yasası çıktı, düzene girdi tek düzen 
hesap planı ile de zirve yaptı. Dola-
yısıyla neyi ne zaman yapacağımızı 
öğrendik. Fakat dijitalleşmeye doğru 
gidiyoruz. Bu anlamda etkilenen bir 
meslek grubuyuz. Bunu yapabilen, 

uyabilenler yola devam edecekler, 
edemeyenler ise zaten sistem onları 
bir kenara bırakacaktır. Sisteme yeti-
şip kendimizi hazırlamamız lazım. Bu 
anlamda değişime ayak uydurarak 
ortaklık kültürünü geliştireceğiz, pat-
ron kültüründen vazgeçecek, payla-
şarak bunu da öğreneceğiz. ’’dedi.

 Gelirler Başkontrolü YMM Bur-
han Düz ise; ‘‘Her alanda olduğu gibi 
mesleğimizde de değişim var. Oda-
larımızda bunlar için var. Ordu Oda-
mızı takip ediyorum, diğer odalar-
da olduğu gibi Ordu Odamızda da 
Başkanımız Sayın Bahadır BAŞ sü-
rekli yeni eğiticilerle, yeni konularla 
bu toplantıları zenginleştirme gay-
reti içerisindedir. Sizler de bu toplan-
tılara heyecanla, çoklukla katılıyor-
sunuz. Bu toplantılara katılım oldu-
ğu sürece eğitimler güzel oluyor. Bu 
süreci de hep birlikte takip edeceğiz. 
Bu meslek güzel ve iyi yerlere gidi-
yor. Çünkü meslek mensupları mes-
lek mücadelesini çok iyi verdiler, bu 
mesleğin ismi yokken bu mücade-
lelerle, bu noktalarla bugün mesleki 
bir konuma geldi. Devlet var olduğu 
sürece vergi olacak, vergi var olduğu 
sürece bu meslek mensupları olacak. 
Dolayısıyla bu süreç devam edecek. 
’’dedi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası, 02 
Kasım 2017 Perşembe Günü 
13.00 – 15:30 saatleri arasın-

da Oda Toplantı Salonunda ‘’Muha-
sebe Mesleğinin Geleceği: Uzman-
laşma ve Dijitalleşme’’ konulu semi-
ner düzenledi. Seminere Oda Başka-
nı Bahadır Baş, Onursal Oda Başkanı 
Ertuğrul Yüksel, Galatasaray Üniver-
sitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Muha-
sebe Finansman Ana Bilim Dalı Prof. 
Dr. Volkan Demir, meslek mensupla-
rı, stajyerler ve stajyer aday adayla-
rı katıldı.

 Oda Başkanı Bahadır BAŞ; 
‘’Bugün Volkan Hoca gibi Ordu’nun 
yetiştirdiği kendini Türkiye’de ispat-
lamış Muhasebe ve Finansman ala-
nında önemli bir değer olmuş bu-
gün ülkede kurumlara çok önemli 
bilgiler aktaran çok değerli üstadımız 
arkadaşımız hemşerimizle bir arada-
yız. Kendisinin Ordulu olmasından 
gurur duyuyoruz. Ne zaman ara-
sak bize zaman ayırıyor. Ordululuk, 
hemşerilik sevgisi her zaman farklı-
dır. Hocamız yeni aldığı proföser un-
vanı ile Ordu’da ilk seminerini ger-

çekleştirmektedir. Bugünkü toplantı-
mızın dijitalleşme ve anlamında ya-
rının geleceğine ışık tutacağına ina-
nıyorum. Dünya artık yapay zekadan 
bahsediyor.’’ 

 Ertelenmiş SGK prim borçları-
nı ödeyemeyenler için teşvik iptali-
nin engellenmesi gereklidir;

 2016 Aralık ile 2017 Ocak ve Şu-
bat ayları SGK prim ödemeleri Ekim, 
Kasım, Aralık aylarına ertelemişti. 
Yasa diyor ki eğer ertelenen primle-
ri, son ödeme tarihine kadar öden-
mez ise ertelemeye esas aydan baş-
lamak üzere yaklaşık 10 ay boyunca 
yararlandığın teşvikler iptal edilecek-
tir. Onbin TL erteleme borcu olan bir 
işveren için nerdeyse onbin TL teş-
vik iptali ve gecikme faizi söz konu-
su olacaktır. Biz diyoruz ki geriye dö-
nük yararlanılmış olan teşviklerin ip-
tali söz konusu olamaz, bu haksızlık-
tır. Zaten durgun ekonominin hare-
ketlenmesi için işverenlere getirilen 
bu erteleme amacından uzaklaşmış 
olacaktır. İşverenler teşvik iptalleri ile 
daha da zor bir durumla karşılaşa-
caktır. Ertelenmiş SGK prim borçla-
rını ödeyemeyenler için yasa tasarısı 
ile teşvik iptalinin engellenmesi ge-
reklidir.

‘‘Asgari ücretle ilgili gelir vergisi ta-
rifesi artık standart hale gelmelidir.‘’

 Hepimizin bildiği üzere asgari 
ücretin vergi dilimlerinden kaynak-
lı düşüşü ile ilgili düzenleme beklen-

mektedir. Her sene böyle bir gün-
dem oluşması yerine asgari ücret-
le ilgili gelir vergisi tarifesi artık stan-
dart hale gelmelidir. Asgari ücret 
üzerinden bu vergi yükü kaldırılma-
lıdır.‘’ dedi

 İş mahkemelerinde en son çı-
kan kanun tasarısında artık bundan 
sonra işçi davaları açılmadan önce 
bir arabulucuya gidilmesi oradan bir 
yazılı kağıt alıp ondan sonra işlem 
yapılıyor. ‘’dedi.  

 ‘‘Odamız tarafından yayınlanan 
Eski Vergiler kitabında görüşlerini 
paylaşan değerli Naim Güney’e te-
şekkür ediyoruz. 1955-1956 yılların-
da rahmetli olan Muzaffer Yüce’nin 
muhasebe belgelerini çıkartan, İbra-
him Sağra’nın 1945-1950’lerdeki ka-
yıtlarını çıkartan resimlerini çıkar-
tan değerli araştırmacı yazar abimiz 
Naim Güney’e sizler adına teşekkür 
ederim. ‘’ dedi. 

 Araştırmacı / Yazar Hüseyin 
Naim Güney ise; ‘‘Tarihini bilme-
yen geleceğinin planlamasını yapa-
maz. Geçmişteki yaşadıklarımızı ka-
yıt altına almaya mükellefiz. Muha-
sebenin ve vergi sisteminin geçmiş 
yıllara kadar kaybolmuş, unutulmuş 
her türlü vergileri önümüze geldik-
çe bir araya toplamıştık. Kültüre, ta-
rihe, sanata değer veren Oda Başka-
nı Bahadır Baş ve yöneticileri bu ko-
nuda hasssasiyetini gösterip yaptığı-
mız çalışmaya sahip çıktılar. Kendile-
rine teşekkür ediyorum. ‘’dedi. 

 Araştırmacı/yazar Hüseyin 
Naim Güney’e Eski Vergiler kitabı-
na vermiş olduğu emeklerden dola-
yı Oda Başkanı Bahadır BAŞ tarafın-
dan plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Volkan Demir; ‘‘Çok güzel 

Ordu SMMM Odasında ‘’Muhasebe Mesleğinin Geleceği: 
Uzmanlaşma ve Dijitalleşme’’ Semineri Gerçekleştirildi
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bir odasınız. Odasına böyle sahip çı-
kan, her toplantıda salonları doldu-
ruyorsunuz. Bugün muhasebe mes-
leğinin geleceği nereye gidiyor bu-
nunla ilgili konuşacağız. Ben gele-
cek konusunda iyimser ve ümitli-
yim. ’’dedi.

 Konuşmasının devamında Mali 
Müşavirlik Mesleğinin Geleceği: Uz-
manlaşma ve Dijitalleşme konulu 
seminerini gerçekleştirdi. 

 Seminer sonrasında Prof. Dr. 
Volkan DEMİR’e Oda Başkanı Bahadır 
BAŞ tarafından çocukluğun geçirdiği 
Taşbaşı mahallesini resme alan tablo 
takdim edildi. 

Ordu Mali Müşavirler Oda-
sı, 21 Ekim 2017 Cumartesi 
Günü 13.30 – 16:00 saatleri 

arasında Oda Toplantı Salonunda 
muhasebe bürolarında ve şirketler 
çalışan ön muhasebe elemanları 
için ‘‘Güncel ve Pratik Vergi, Muha-
sebe Uygulamaları’’ konulu eğitim 
düzenledi.  Seminere Oda Başkanı 
Bahadır Baş, Başkan Yardımcısı Er-
can Yurttaş, Oda Sekreteri M.Ender 
Sönmez, Haksız Rekabet Kurulu 
Başkanı Sayit Gültepe, TESMER Baş-
kan Yardımcısı Tuğrul Odabaş, Staj 
Komisyonu Başkanı Mustafa Çörtük, 
Basın Yayın Komisyonu Başkanı Ha-
lil Demirel muhasebe bürolarında 
ve şirketlerde çalışan ön muhasebe 

Ordu SMMM Odasında Muhasebe Bürolarında ve Şirketlerde 
Çalışan Ön Muhasebe Elemanları İçin ‘‘Güncel ve Pratik Vergi, 
Muhasebe Uygulamaları’’ Konulu Eğitim Düzenlendi
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elemanları, stajyerler ve Stajyer aday 
adayları katıldı.

 Açış konuşmalarını yapan Oda 
Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Bu ülkede 
en önemli sorun mesleksizliktir. Ül-
kemiz de hizmet türü ne olursa ol-
sun nitelikli ara eleman ihtiyacı var.’’ 
dedi.

 ‘‘Oda tarihinde muhasebe ça-
lışanları için bu ilk toplantıdır. Bizler 
bugün değerli yönetici arkadaşları-
mızın katılımı ile muhasebe büro-
larında ve şirketlerde çalışan arka-
daşlarımızın temel muhasebe ve 
vergiyle, sosyal güvenlikle ve TTK 
ile ilgili bilgileri aktarmak bununla 
ilgili ceplerine kısa bilgiler koymak 
istedik. Bu camiada yer alan arka-
daşlarımıza kısa bilgiler aktarmak 
için buradayız. Mutlaka yanınızda 
çalıştığınız değerli meslek mensu-
bu arkadaşlarımız size daha fazlasını 
anlatıyordur. ’Mali Müşavir, Mühen-
dis, Avukat, Doktor vb. birçok meslek 
grubu var ama uygulamaları yürüt-
mek üzere çalışan ara elemanı yok. 
Bu ülkede en önemli sorun mes-

leksizliktir. Ülkemiz de hizmet türü 
ne olursa olsun nitelikli ara eleman 
ihtiyacı var.  Muhasebe mesleğinde 
de ara eleman çok önemlidir. Biz bu 
gün muhasebe ara elemanları için 
bazı şeylerin altını çizmek, onların 
mesleğe bakış açısını değiştirmek 
istiyoruz. Bir muhasebe bürosunda, 
bir şirketin en temel işlevini üstlenen 
kişi muhasebe ara elemanlarıdır. 
Muhasebe ara elemanlarının niteli-
ğinin, kalitesinin, kültürünün arttırıl-
ması için bu toplantıları hazırlıyoruz. 
‘’dedi. 

Amacımız kaliteyi yukarı çıkar-
maktır.

 ‘‘Ordu Mali Müşavirler Odası 
olarak bundan sonra yılda en az iki 
defa bu toplantıları yapacağız. Top-
lantılarımızı sadece bilgilendirme 
toplantısı olarak değildir. TESMER 
Ordu Şubesi ile beraber bir cumar-
tesi günü bütün gün olarak gerek 
kendi hocalarımızla, gerek dışarıdan 
getireceğimiz hocalarımızla iki saat 
vergi, iki saat sosyal güvenlik, iki saat 
tek düzen hesap planı, iki saat TTK 

olarak  kurslarımızı, seminerlerimi-
zi sizler için düzenleyeceğiz. Ama-
cımız kaliteyi yukarı çıkarmaktır. 
Herkes gibi uyur, herkes gibi gezer, 
herkes gibi maç izlerseniz maalesef 
sonuçları da herkes gibi olacaktır. 
Eğer farklı bir sonuç bekliyorsanız 
toplama, çıkarma işleminin sonucu-
nu farklı olmasını istiyorsanız sizle-
rin de bir farkındalık yaratması gere-
kiyor.‘’ dedi. 

 Konuşmasının devamında Ver-
gi Mevzuatı İle İlgili Güncel Konular, 
Tek Düzen Muhasebe Hesap Pla-
nında Yer Alan Özellikli Hesaplar İle 
İlgili Bilgilendirme, TTK Mevzuatı İle 
İlgili Güncel Konular (envanter, ge-
nel kurullar, teknik iflas v.b) konular 
ile ilgili bilgiler paylaştı. 

 Oda Sekreteri Mehmet Ender 
Sönmez ise İş Kanunu ve SGK Mev-
zuatı İle İlgili Güncel Konular ile ilgili 
sunumunu gerçekleştirdi. 

Soru-cevap bölümü ve katılımcılar-
la topluluk fotoğrafı ile eğitim sona 
erdi. 
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37’inci Karadeniz Oda Başkanla-
rı Toplantısı Sinop Odasının Ev 
Sahipliğinde Yapıldı. Toplantıya 

CHP Sinop Milletvekili Barış Karade-
niz, Sinop Belediye Başkanı Baki Er-
gül, TÜRMOB Başkanı Ahmet Mah-
mut Buruk, Genel Sekreteri Yahya 
Arıkan, 22 Odanın Başkanı İle Oda 
Yöneticilerinin Katılımı ile 4 Kasım 
Cumartesi Günü bir otelde gerçek-
leşti.

 37’ici Karadeniz Odaları Top-
lantısına Ordu Mali Müşavirler Oda-
sını Temsilen Oda Başkanı Bahadır 
Baş, Başkan Yardımcısı Ercan Yurt-
taş, Oda Saymanı Orhan Murat Gür 
ve Disiplin Kurulu Başkanı Murat Ba-
şaran Sağra Katıldı.

 Toplantının açılış konuşmasını 
Karadeniz Odaları Platform Başkanı 
ve İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir 
yaptı.

 Konuşmasında Karadeniz 
Odaları Platformu ve İSMMMO Baş-
kanı Yücel Akdemir: ”Mesleğimizin 
sorunlarına çözüm bulmak Karade-
niz Odaları arasında işbirliği ve daya-
nışmayı artırmak için bir aradayız.’’

 Mesleki konularda bilgilendir-
me yeni kanun bilirkişi eğitimleri 
hakkında görüşmeler yapıldı. Bilirki-
şilik eğitimleri ile ilgili görüş alışveri-
şi yapıldı.

 Toplantıda açıklamalarda bulu-
nan TÜRMOB Başkanı Ahmet Mah-
mut Buruk, “Sinop’un tarihi çok eski-
ye dayalıdır. Karadeniz’de gemi ter-
sanesi olan tek ilimizdir. Kendi adı-
na para basıp ekonomik bağımsız-
lığını ilan eden bir ildir. 1930’lu yıl-
larda Sinop’a Amerikan radarı ku-
rulmuş ve bu sayede önemini tek-
rar arttırmış bir ildir. Amerikan rada-
rının kapanması ile tekrar sakinliğine 
kavuşan bir ildir. Sinop’un en önem-
li özelliği yıllar boyunca doğal liman 
olmasıdır. Karadeniz’de 3 tane liman 
var derler. 2014 TÜİK verilerine göre 
‘en mutlu şehir’ unvanını alan bir il-
dir Sinop. Bu tesadüf değil. Milattan 
önceki yılarda ise de bu mutlu şehir 
unvanı varmış” dedi.

 Oda Başkanları sırasıyla mesleki 
sorunlarla ilgili görüşlerini açıkladı.

 Ordu Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Bahadır Baş, 37’inci Kara-
deniz Oda Başkanları Toplantısı son-
rasında yaptığı değerlendirmede şu 
açıklamalarda bulundu. “Karadeniz 
Odalarının birlikteliği, mesleki so-
runlara karşı birlikte çözüm üretme-
si anlamında bu oluşum çok önem-
siyorum. Bilirkişilik eğitimleri üst bir-

liğimiz TÜRMOB tarafından belirle-
nen illerde eğitimlere başlandı. Ordu 
İlinde Bilirkişilik Alanında Eğitim Ver-
me Konusunda Tek Yetkili Kurum 
Ordu Mali Müşavirler Odasıdır. Çok 
verimli bir toplantı oldu. Katılanla-
ra katkı verenlere teşekkür ederim.’’ 
dedi. 

37’nci Karadeniz Odaları Toplantısı Sinop’da Gerçekleştirildi
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14 Aralık 2017 Perşembe Günü 
Samsun SMMM Odasında Dü-
zenlenen “Muhasebe Mesleğin-

de Kurumsallaşma ve Meslek Hiz-
met Pazarlama” semineri düzenledi.  
Seminere TÜRMOB Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen, 
TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arı-
kan, Oda Başkanı Bahadır Baş, Sam-
sun SMMM Odası Onursal Oda Baş-
kanı Ahmet Hayvalı, Samsun SMMM 
Odası Başkanı Hayrul Kayar, meslek 
mensupları ile stajyerler katıldı.

 Seminerin açılışı konuşmasın-
dan Samsun Oda Başkanı Hayrul Ka-
yar, mali müşavirlik mesleğin en zor 
akademik mesleklerden biri olduğu-
nu ifade ederek, “Her gün yeni bil-
gilere ihtiyaç duyulan ve reel sek-
tör ile kamu arasında köprü görevi 
görüyoruz. Gelinen noktada birden 
fazla meslek mensubunun birara-
da ekip oluşturarak kurumsal bir ça-
lışma yapması lüks değil, ihtiyaçtır” 
dedi.

 Kayar, her türlü yenilik ve deği-

şiklikte uygulamacı taraf olarak gö-
rüş ve önerilerinin daha katılımcı bir 
anlayışla dikkate alınmasını bekle-
diklerini ifade etti.

 Ordu Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Bahadır Baş: Değerli mes-
lektaşlarım 1990’dan bugüne TÜR-
MOB, Odalar ve meslektaşlarımızın 
taşıdığı sorumluluk çalışmaları ve 
çabasıyla gurur duyuyorum. Biz de-
ğerimizi çok iyi biliyoruz. Bu günkü 
seminerde ‘‘Görünmez adam’’ tavrı-
nı yok etmek, gerek değerimizi or-
taya çıkarmak adına çok önemsiyo-
rum. Dünya ve ekonomi var olduk-
ça muhasebe mesleği de daima var 
olacaktır. Bilgi üretemeyenlerin, de-
ğer katamayanların, katma değer 
yaratamayanların başarılı bir gelece-
ğinin olması mümkün değildir. TÜR-
MOB çok önemli ve çok başarılı ça-
lışmalar yapmakta, bizleri yalnız bı-
rakmayıp her platformda hakları-
mızı savunmaktadırlar. Bununla da 
her zaman gurur duyuyoruz. TÜR-
MOB yeni uygulamalar, tebliğ tas-

lakları, yasa önerileri, sosyal güven-
lik uygulamalarında sürekli görüş 
sunmaya, yasalar çıkmadan meslek 
mensuplarımız lehine değişiklikle-
ri yaptırmak için çaba sarfetmekte-
dir. Seminerimizin başarılı geçmesi-
ni diliyorum.’’dedi.

Seminerde konuşan TÜRMOB Genel 
Sekreteri Dr. Yahya Arıkan ise, ülke 
genelinde mesleki sorunların çözü-
mü ile ilgili önerileri ilgili bakanlıkla-
ra sonuç alınıncaya kadar iletmeye 
devam edeceklerini ifade etti. 

 TÜRMOB Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN 
ise tek başımıza iş yapmanın riskle-
ri, kurumsallaşma nedir? Pazarlama 
nedir? İşle İlgili Beklentiler ve İhti-
yaçlar, Bizimle İlgili Beklentiler ve İh-
tiyaçlar, İşyeri İlke ve Esasları konu-
sunda sunumunu gerçekleştirdi.

 Seminerin bitiminde sınavlarda 
başarılı olarak ruhsat almaya hak ka-
zanan genç meslektaşlara belgeleri-
ni takdim edildi.

Oda Başkanımız Bahadır BAŞ, Samsun SMMM Odası’nda Düzenlenen 
“Muhasebe Mesleğinde Kurumsallaşma ve Meslek Hizmet Pazarlama” 
Seminerine Katıldı
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Oda Başkanı Bahadır Baş KOSGEB Kredileri konusu ile 
ilgili meslek mensuplarından gelen talepleri KOS-
GEB İl Müdürü Sinan Şahin’e iletti...

 Ziyarette Oda Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘KOSGEB tarafın-
dan verilmekte olan sıfır faizli işletme kredileri ile diğer teş-
viklerden, meslek mensupları da yararlanmalıdır. Muhase-
beciler ekonominin görünmeyen kahramanlarıdır. Muhase-
beciler KOSGEB teşvikleri konusunda mağdurdur. KOSGEB 
kredilerinin kullandırılmasında; müracaattan sonuçlanınca-
ya kadar her türlü hizmeti veren ve bu hizmet karşılığında 
hiçbir ücret almayan meslek mensuplarının kapsam dışında 
bırakılması meslek mensuplarımıza yapılan bir haksız olup 
yapılacak düzenleme ile bu konunun giderilmesini istemek-
teyiz.’’ dedi. 

 KOSGEB İl Müdürü Sinan ŞAHİN ise; Muhasebeci, Mali 
Müşavirler bizim çözüm ortağımızdır. Sizlerin KOSGEB teş-
viklerinden yararlanması için yasal mevzuat değişikliğine 
ihtiyaç var. Bu konuda talep ve isteklerinizi gerekli yerlere 
bildireceğiz.’’ dedi. Ve hazirladıkları talep dilekcesini KOS-
GEB İl Müdürü Sinan Şahin’e sundu.

 
Konuşmasının devamında; Kobilere yönelik teşvikler konu-
sunda meslek mensuplarını bilgilendirmek onlar aracılığı ile 
işletmelere destek olmak çok önemlidir. Ordu SMMM Odası 
ile işbirliği içinde olmak ve bu konuda ortak çalışmalar yap-
mak istiyoruz.’’ dedi.

Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Oda Sekreteri M. Ender Sönmez  Meslek 
Mensuplarının KOSGEB Teşviklerinden Yararlanmasını İçeren Dilekçeyi 
KOSGEB Ordu İl Müdürüne Sundu

Oda Başkanları Bir Araya Geldi

Oda Başkanımız Bahadır BAŞ, Trabzon, Bursa ve Rize 
Oda Başkanları ile Rize SMMM Odasının Önceki 
Oda Başkanları Muammer Berberoğlu ve Yaşar Yıl-

maz İle Rize SMMM Odası’nda, Düzenlenen İhracat ve İtha-
lat İşlemleri Seminerinde bir araya geldi...
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Haksız Rekabet ve Disiplin İş-
lemleri Uygulama Birlikteliği 
Çalıştayı, 22 Kasım 2017 tari-

hinde Ankara’da gerçekleştirildi

 TÜRMOB tarafından odalar 
arası uygulama birlikteliğini gerçek-
leştirmek amacıyla başlatılan çalış-
tayların üçüncüsü Ankara’da gerçek-
leşti. Haksız Rekabet ve Disiplin iş-
lemleri çalıştayına odamızı temsilen 
Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Disiplin 
Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra, 
Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayit 
Gültepe, Oda Sekreteri Mehmet En-
der Sönmez ve Oda Personeli Murat 
Bayburtluoğlu katıldı. 

TÜRMOB tarafından odalar ara-
sı uygulama birlikteliğini sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen çalıştay 
Ankara’da yapıldı. Çalıştayda hak-
sız rekabet ve disiplin işlemleri gö-
rüşüldü. Türkiye’nin dört bir yanın-
daki Odalardan gelen Oda Başkan-
ları, Oda Kurul Üyeleri ve çalışanla-
rı buluşturan çalıştaya katılım olduk-
ça yüksek oldu. 

 Çalıştayın açılış konuşması-
nı TÜRMOB Genel Başkanı A.Masis 
Yontan yaptı. Yontan, Çalıştay hak-
kında bilgi vererek, burada esas ama-
cın, ülke çapında uyulama birlikteli-
ğini sağlamak olduğunu kaydetti. 
Yontan, “Yaptığınız işlemler hukuka, 
adalete uygun olmalı” dedi. Dünya-
nın, ülkemizin ve mesleğimizin de-
ğiştiğine işaret eden Yontan, “Biz-
ler bu dünyada yaşıyorsak yaşanan 
değişime ayak uydurmak zorunda-
yız. Gerek ekonomik açıdan gerekse 
mesleki açıdan üretim kapasitemizi 
arttırmalıyız. Mesleğimizi yaparken 
sadece muhasebe yapmamalıyız. 
Kapasitemizi geliştirerek danışman-
lık, denetim, bilirkişilik, arabulucu-
luk, sosyal güvenlik danışmanlığı ko-
nularında da kendimizi geliştirmeli-

yiz. En önemli sermayemiz bilgimiz. 
Kendimizi devamlı geliştirmeli, tek-
nolojiye ayak uydurmalıyız. Tekno-
lojiye ayak uydurmazsak geç kalmış 
oluruz” ifadelerini kullandı. Mesleki 
faaliyetlerin kaliteli, verimli ve müş-
teriye yarar sağlayan şekilde yapıl-
ması gerektiğini belirten Yontan, “Fa-
aliyetlerimizi böyle sürdürdüğümüz-
de haksız rekabet ortadan kalkacak. 
Herkes emeğinin karşılığını alacak-
tır” dedi.

 Mesleki faaliyetleri sürdürür-
ken en önemli konulardan birisinin 
doğru karar almak olduğunu belir-
ten Yontan, karar alınırken hukuk 
desteğinin ihmal edildiğini, bu alan-
dan yeteri kadar faydalanılmadığına 
dikkat çekti. Yontan, “Kararları orta-
ya koyarken mutlaka yasal dayanak-
ları ortaya koymamız lazım. Kararla-
rımız objektif, yansız, adil ve eşit ol-
malı” dedi. Sorumlulukla ilgili yaşa-
nan sıkıntılara değinen Yontan, “Mali 
müşavirler doğruluk değil, uygun-
luk denetimi yaparlar. Ama yemin-
li mali müşavirler doğruluk deneti-
mi yaptığı için onların sorumluluk-
larının sınırı net olarak belirlenmiş-
tir” dedi. Sorumluluk raporu yazılır-
ken kasıt, kusur, hata özellikle de ha-
zine kaybı olup olmadığına çok dik-
kat edilmesi gerektiğini belirten Yon-
tan, “Sorumluluk raporu yazmak ko-
lay değildir. Bunun için çok iyi araş-
tırma yapılması lazım. Maalesef in-
celeme elemanları bu raporları ya-
zarken gerekli özeni göstermiyor-
lar” ifadelerini kullandı.  Genel Baş-
kan Yontan konuşmasının devamın-
da TÜRMOB’un faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Yontan, gerek yurt için-
de gerekse yurtdışında mesleği ilgi-
lendiren tüm gelişmelerin takip edil-
diğini kaydetti. Yontan ayrıca Mali-
ye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı ile sıkı çalışmaların de-
vam ettiğini belirtti. Haziran ayın-
da yönetmeliklerle ilgili TÜRMOB 2. 
Olağan Genel Kurul’unun yapıldığı-
nı anımsatan Yontan, “Yönetmelikle-
rimiz Maliye Bakanlığı’nda. Yakın bir 
zamanda bunların bir kısmı yayın-
lanacak. Birkaç yönetmeliğimizle il-
gili görüşmelerimiz devam ediyor” 
dedi. TÜRMOB’a bilirkişilik eğitimiy-
le ilgili olarak bugüne kadar 9 binin 
üzerinde müracaat olduğunu açıkla-
yan Yontan, “Uzlaşmacılık eğitimleri 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, 
en kısa zamanda uzlaşmacılık eği-
timlerimize başlayacağız” dedi. 

 TÜRMOB Genel Sekreteri Yah-

Haksız Rekabet ve Disiplin İşlemleri Uygulama Birlikteliği Çalıştayı Yapıldı



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

49

ya Arıkan Çalıştay hakkında bilgi ve-
rerek, toplantının amacının uygula-
ma birlikteliğini sağlamak olduğu-
nu kaydetti. Arıkan, Çalıştayda, hak-
sız rekabet, haksız rekabetin görev-
leri, disiplin soruşturmasında hak-
sız rekabet kurullarının rolü, haksız 
rekabetle mücadele yazılımı konu-
larının masaya yatırılacağını söyle-
di. Arıkan, önümüzdeki günlerde uy-
gulama birlikteliğinin diğer bir ayağı 
olan idari ve mali işler konusunda bir 
çalıştay daha yapılacağını kaydet-
ti. 2015 yılından beri TÜRMOB bün-
yesinde e-birlik çalışmalarının yürü-
tüldüğünü ifade eden Genel Sekre-
ter Arıkan, e-birlik çalışmaları ve iş-
lemleri hakkında bilgi verdi.

 Haksız Rekabet Kurulu Başka-
nı Abdullah Korkmaz burada yaptı-
ğı konuşmada, Haksız Rekabet ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. Haksız 
rekabet sayılan durumları sıralayan 
Korkmaz, “Bunların başında meslek 
mensupları ile işverenler arasındaki 
haksız rekabet geliyor. İkincisi; ücret 
ve diğer mali konulardaki haksız re-
kabet. Üçüncüsü ise reklam yoluyla 
yapılan haksız rekabettir” dedi. Kork-
maz bunların dışında, yaşanan eko-
nomik kriz, vergi afları ve yapılandır-
malarının haksız rekabeti etkilediği-
ni kaydetti. TÜRMOB tarafından ya-
pılan Haksız Rekabet Yazılımı hak-
kında bilgi veren Korkmaz, yazılı-
mın kullanımı ve içeriği ile ilgili bü-
tün odalarda sunumlar yapıldığını 
anımsattı. Korkmaz, yapılan sunum-
lar sonrasında çalışanlar listesine ka-
yıtlı meslek mensuplarının büyük bir 
kısmının bu sözleşmeleri elektronik 
ortamda yazılım üzerinden yapma-

ya başladıklarını kaydetti. Korkmaz, 
“Bugün itibariyle çalışanlar listesi-
ne kayıtlı meslek mensubu sayısı 46 
bin 399 kişi. Sözleşme yapan mes-
lek mensubu sayısı 37 bin 784 kişi. 
8 bine yakın kişinin çalışanlar listesi-
ne kayıtlı olup sözleşme girmediğini 
görüyoruz. Bu kişilerin odalar tara-
fından sorgulanması, araştırma ya-
pılması gerekiyor. Bu kişilerin neden 
sözleşme girmediğini görmek gere-
kiyor. Türkiye genelinde toplam söz-
leşme adedi 1 milyon 734 bin. Ge-
çerli olan sözleşme adedi 1 milyon 
99 bin, geçerli olup imzalanmamış 
sözleşme adedi ise 578 bin 201 adet. 
Sözleşmeyi girmişler ancak onayla-
ma butonu kullanılmamış. Bunların 
imzalanması gerekiyor. Aksi taktirde 
sözleşme geçerli gözükmüyor. Top-
lam girilen sözleşme adedi 1 milyon 
677 bin, iptal edilen sözleşme oranı 
ise 59 bin 199 adet. Sözleşmeler ko-
nusunda Odalarımızın yönetimleri-
ne çok büyük görev düşüyor” dedi. 
Korkmaz konuşmasının devamında 
TÜRHAK çalışmaları hakkında da bil-
gi verdi. 

 TÜRMOB Disiplin Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Yıldız Çalıştayın öğ-
leden sonraki oturumu olan Disip-
lin İşlemlerinin açılış konuşması-
nı yaptı. Yıldız, TÜRMOB’un, Odala-
rın ve meslek mensuplarının Ana-
yasanın çizdiği sınırlar içinde önce-
likle 3568 sayılı Meslek Yasasına ve 
ona bağlı mevzuat uyarınca oluştu-
rulan meslek hukuk içinde faaliyet-
lerini sürdürmek zorunda olduğu-
nu kaydetti. Meslek hukukunun ih-
lal edilmesi durumunun birçok şe-
kilde ortaya çıkabildiğini dile getiren 

Yıldız, “Meslek mensupları işletmele-
re; muhasebe, denetim ve müşavir-
lik hizmetleri vermektedir. Mükellef-
lerin özellikle ticari ve mali yasalara 
uyumunda sorumluluk üstlendikle-
rini de göz önüne alırsak, mükellef, 
kamu birimleri ve meslektaşlarımız 
arasında ihtilaflar oluşabilmektedir. 
Bütün bu ihlal, ihtilaf hallerinin mes-
lektaş açısından müeyyideye bağ-
landığı yer meslek disiplin hukuku-
muzdur” ifadelerini kullandı. Yıldız, 
meslek içi eğitimlerle meslek mev-
zuatını, yayınlanan yönetmelikleri, 
meslek kararlarını meslek mensup-
larına aktardıklarını kaydetti. Yıldız, 
“İhmal, kusur ve kastı ile meslek hu-
kukunu ihlal edenler mesleğin onu-
runa aykırı davranışlarda bulunan-
lar görevlerinde gerekli özeni gös-
termeyenler açısından muhasebe ve 
müşavirlik hizmetlerinin yürütülme-
sini sağlamak üzere disiplin cezaları-
nın uygulanması kaçınılmak olmak-
tadır. Disiplin işlemlerimizin meslek 
hukukuna ve genel hukuka aykırı-
lık içermemesi, disiplin kurulu karar-
larımızın idari yargıda bozulmaması 
bütün bunlar için azami dikkati gös-
termek ve bu konularda odalar arası 
uygulama birlikteliğini sağlamak zo-
rundayız” dedi. 

 TÜRMOB Genel İdare Müdürü 
İbrahim Okcu tarafından haksız re-
kabet ve disiplin işlemleri konuların-
da bilgi verildi. Çalıştayda, katılım-
cılar sorunlarını ve görüşlerini dile 
getirdi. Yapılan tespitlerin ve değer-
lendirmelerin ardından çalıştay son 
buldu.
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ORDU SMMM Odası Üyele-
ri 2017 Yılsonu Değerlendir-
me Toplantısını, 01.12.2017 

Cuma Günü saat 14.00’da Ordu 
SMMM Oda Toplantı Salonu’nda, 
gerçekleştirdi. Toplantıya Oda Baş-
kanı Bahadır Baş’ın beraberinde 
Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yük-
sel, Başkan Yardımcısı Ercan Yurt-
taş, Oda Sekreteri Mehmet Ender 
Sönmez, Oda Saymanı Orhan Mu-
rat Gür, Disiplin Kurulu Başkanı Mu-
rat Başaran Sağra, Denetleme Kuru-
lu Başkanı Tuncay Uzunçakmak ile 
Altınordu, Gölköy, Gürgentepe, Per-
şembe, Ulubeyli meslek mensupla-
rı katıldı.

 Oda Başkanı Bahadır Baş; Geç-
tiğimiz hafta Disiplin Kurulu ve Hak-
sız Rekabet Kurulu Başkanları ile bir 
çalıştaya katıldık. Disiplin ve Haksız 
Rekabet modulünün uygulanması 

ile ilgili çeşitli bilgiler verildi. Özellik-
le Haksız rekabet ve disiplin modu-
lunde Ordu Odasının e-birlik sayfası 
kullanıldı. Ordu Odası üzerinden su-
num yapıldı. Bizim çalışmalarımızın 
daha kurumsal ve yerinde olduğunu 
düşünerek bizim sayfamızı tanıttılar. 

 Haksız Rekabetle ilgili bazı ve-
rilere ulaştık. On üç bin iki yüz on bir 
adet sözleşme yapılmış Bunun on 
dört bin sekseni tarife tutarında iki 
bin altı yüzü tarifenin üstünde yüz 
yirmi beşi de tarifenin altındadır. Sis-
teme girilen sözleşmelerin ikiyüz iki 
adeti de imzalanmamış olarak gö-
rülmektedir. TÜRMOB Haksız reka-
bet modulunu 01.01.2018 tarihinden 
itibaren çalıştırın bununla ilgili de-
ğerlendirmeleri yapın dosyalarını-
zı haksız rekabet kuruluna sevk edin 
dediler. 

 Bireysel hükümdarlığımızı ka-
patmamızın vakti geliyor. Birkaç ar-
kadaşımızla kollektif işler yapmamız 
gerekiyor. Stajyerlerimizi mali müşa-
vir yapıp yanımızda kendimizi güç-
lendirmemiz lazım. Meslektaşımızın 
ailesinin geleceği bunu yapmak du-
rumundayız. Çünkü mali müşavir-
lik mesleği bizlerle beraber son bu-
luyor bir başkasının devam ettirmesi 
mümkün değildir. Ama kurumsallaş-
ma ve ortaklık kültürünü geliştirebi-
lirsek bu mesleğin devamını getire-
bileceğizdir. TÜRMOB’un çalışma ve 
ortaklık kültürünü geliştirmeyle ilgi-
li bir çalışması var. Bu meslek bizle 
beraber bitmemeli birkaç kişiyle de-
vam etmelidir. Alışveriş merkezleri-
nin karşısındaki bakkallarla karşı kar-
şıya kalma sorunu yaşıyoruz. Bir ka-

Ordu SMMM Odası “2017 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısını’’ 
Altınordu’da Gerçekleştirdi
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Gerçekleşen değerlendirme 
toplantısına Fatsa, Aybas-
tı, Korgan, Kumru, Ünye ve 

Akkuş’taki meslek mensupları katıl-
dılar. Ordu Serbest Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ba-
hadır Baş toplantıda yaptığı açıkla-
mada, “2017 yılı değerlendirme top-
lantısı gerçekleştiriyoruz. Muhasebe 
mesleğinin değiştiği bir dönemi ya-
şıyoruz. Kurumsallaşma konusunda 
yenilikler yapmamız gerekiyor. Mu-
hasebeci arkadaşlarımızın artık güç 
birliği içinde birlikte çalışmaları ge-
rekiyor. Muhasebe mesleğini bek-
leyen bir tehdit söz konusu. Büyük 
alışveriş merkezleri karşısında bak-
kallar durumuna düşme riskimiz var. 
Ankara ve İstanbul illerimizde ki bazı 
büyük denetim firmaları hem mu-
hasebecilik hem yeminli müşavir-
lik hem de bağımsız denetimi hep 
birlikte blok halde veriyor. Bizler ise 
tek başımıza bakalar gibi mücade-
le etmeye çalışıyoruz. Kurumsallaş-
mamız ve güçlerimizi birleştirme-
miz gerekiyor. Stajyerlerimizi geliş-

tirelim ve yanımızda tutarak birlik-
te daha güçlü olalım. Yarınlara ken-
dimizi hazır tutmalıyız. Muhasebeci-
lik mesleği artık tek başına yapılacak 
meslek formasyonundan çıkmıştır” 
diye konuştu.

 Başkan Baş, “Asgari ücretle ça-
lışanlar birkaç aydır eksik maaş alı-
yorlardı. Düşük ücret alan bu arka-
daşlarımız torba yasasında çıkan ka-
nuna göre Aralık ayında maaşlarında 
ki kesintilerinin iade edilmesi kararı-

nı varıldı. Asgari ücretle çalışan kişi-
ler yeni maaşlarını Aralık ayında ke-
sintilerinin yatırılması ile fazla ala-
cak” şeklinde konuştu.

Ordu SMMM Odası 2017 Yılı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısını 
Fatsa’da Gerçekleştirdi

tında tam tasdik, bir katında dene-
tim, bir katında mali müşavir ve bir 
katında da yatırım teşvik işlemle-
ri yapıyorlar. Güçlerimizi birleştirip 
güç birliği yapmamız lazımdır. 

 Vergiyi doğuran olayların elekt-
ronik ortamda izlenmesiyle sürdü-
rülmesini sağlayan bazı çalışmalar 
var. Vergiyi doğuran olayı elektro-
nik ortamda devlet izliyor. Elektro-
nik ortamın sürdürülmesiyle ile ilgili 
çalışmalar var. Beyan ve ödemelerin 
doğruluğunun kontrolü ile ilgili ça-
lışmalar var. Bir fotoğrafı görmemiz 
lazım. Gelir İdaresi ve Maliye Bakan-
lığı saydığımız konular ile ilgili çalışı-
yor. İdare attığımız her adımı izliyor.

01.07.2018’den itibaren serbest mes-

lek makbuzları elli bin lirayı geçer-
se serbest meslek makbuzları dü-
zenlenecek. E-defter, E-fatura tu-
tan herkes E-irsaliye düzenleyecek. 
E-irsaliye E-defter E-Faturadan daha 
önemlidir. E-irsaliye denetimlerde 
karşımıza gelecek, mal hareketini iz-
leme çalışmasıdır. 

 TÜRMOB aracılığıyla Oda ola-
rak SGK sorunlarımızı bildirdik. Bun-
larla ilgili SGK’dan cevaplar geliyor. 
Özellikle 12 tane sorun bildirmiş-
tik bunların 7sine SGK çözüleceği-
ni söyledi. Sizler adına KOSGEB’e git-
tik. Meslek mensupları da KOSGEB 
teşviklerinden yararlansın diye ta-
lepte bulunduk. Türkiye’de Antalya 
SMMM Odası ve bizim Odamız KOS-
GEB Müdürlüğüne giderek talepte 

bulundu. 

 İşletme, basit usul ve serbest 
meslek defterleri ile ilgili Vergi Usul 
Kanunu Tebliğ Taslağı yayınlandı. 
Defter beyan sistemi ile ilgili çalış-
ma yayınlandı. Bu çalışma ilk çıktı-
ğında TÜRMOB’la Maliye Bakanlığı-
na giden iki oda başkanından birisi-
de benim. Bu toplantıya sizler adına 
katıldım. Defter tasdik konusu ile il-
gili ciddi bir sorun var. Maliye Baka-
nı esnaflara defter tasdik ödememe-
leri için defter tasdiğini kaldıracağını 
söylediler. Mali müşavirlerin bir de-
ğer kaybı yaşamasınlar ama defter 
tasdik parasını aldırmayacağını söy-
lemiş. Bununla ilgilide en son tebliğ 
taslağı yayınlandı.’’ dedi. 
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ORDU SMMM Odası 2017 yıl sonu 
değerlendirme toplantısının 
Üçüncüsü 02.12.2017 Cumartesi 

Günü saat 13:30’da Ünye Atatürk Parkın-
da öğlen yemeği gerçekleştirdi. Toplan-
tıya Oda Başkanı Bahadır Baş,Oda Sek-
reteri Mehmet Ender Sönmez, ile Ünye 
ve Akkuş’Taki meslek mensupları katıldı.

 2017 Yılının Mesleki Değerlendir-
mesini Yapan Oda Başkanı Bahadır Baş;  
Muhasebecilik mesleğine ilişkin 2017 yılı 
değerlendirmesi, meslekle ilgili yeni dü-
zenlemeler ve değişiklikler ile ilgili Oda 
Başkanı Bahadır Baş bilgiler paylaştı

Ordu SMMM Odası 2017 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısının 
Üçüncüsünü Ünye’de gerçekleştirdi

09 Aralık 2017 Cumartesi Günü 
Antalya SMMM Odasının Dü-
zenlediği “Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi ile E Dönü-
şüm” Seminerine TÜRMOB Genel 
Başkanı  YMM Masis Yontan, Oda 
Başkanı Bahadır Baş, Bursa SMMMO 
Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, 
Bartın SMMMO Başkanı Mustafa Fın-
dık, Eskişehir SMMMO Başkanı Ne-

şet Ertoy ve Sakarya SMMMO Başka-
nı Ertuğrul Kocacık İle Birlikte Katıldı.

 Toplantıda konuşma yapan 
Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘’Antalya 
SMMMO Başkanı Değerli abim Em-
rullah Tayfun Çavdar’a mesleğimi-
ze ve meslektaşlarımıza katkıları için 
teşekkür ediyorum. İSMMMO Eğit-
menleri Gülsüm Öksüz Ömer ve İnci 
Şalcı’nın eşsiz sunumları ile semi-

nere katılan 600 kişiye önemli bilgi-
ler aktardılar. Hocalarımıza teşekkür 
ediyorum. Salonu dolduran Antalya 
SMMMO’nun değerli üyelerine son-
suz teşekkürler. ’dedi.

Oda Başkanımız Bahadır BAŞ, Antalya SMMM Odası’nın Düzenlediği 
“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile E Dönüşüm” Seminerine Katıldı
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19 Aralık 2017 Salı Günü, 13:30 
ile 16:00 saatleri arasında Oda 
Toplantı Salonunda EDM Bilişim 

İle Ortaklaşa “E-Dönüşüm Hizmetle-
ri Kapsamında Sağlık Sektörü, İnter-
net Ticareti, Serbest Meslek Makbu-
zu, Müstahsil, İrsaliyenin Geçişi Ve 
Uygulaması ” Konulu Seminer dü-
zenlendi. Seminere Oda Başkanı Ba-
hadır Baş, Onursal Oda Başkanı Er-
tuğrul Yüksel, Meslek Mensupları ve 
Stajyerler katıldı.

Ordu SMMM Odası, EDM Bilişim İle Ortaklaşa “E-Dönüşüm Hizmetleri 
Kapsamında Sağlık Sektörü, İnternet Ticareti, Serbest Meslek Makbuzu, 
Müstahsil, İrsaliyenin Geçişi ve Uygulaması” Konulu Seminer düzenlendi
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odamıza 

ziyaretler

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa GENÇ, Oda Başkanı 
Bahadır BAŞ’ı Makamında  ziyareti

Ordu PTT Başmüdürü Şinasi DUMUN, Oda Başkanı Bahadır BAŞ’ı 
Makamında Ziyaret Etti

Altınordu Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Nusret AYKUT ve Protokol 
Sorumlusu Mehmet AYGÜN, Oda 
Başkanı Bahadır BAŞ’ı makamında 
ziyaret etti

SMMM Yeterlilik Sınavını Kazanarak Odamıza Yeni Üye Olan SMMM Özlem 
YÜKSEL ve SMMM Abdussamet DEMİR Oda Başkanı Bahadır BAŞ’ı Ziyaret Etti

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa 
GENÇ, Oda Başkanı Bahadır BAŞ’a iadeyi ziyaret-
te bulundu, görevinde başarılar diledi.

Oda Başkanı Baş nazik ziyaretten dolayı Şinasi 
Duman’a teşekkür ederek başarılarının devamı-
nı diledi.
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Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Hüseyin 
ÖZTÜRK,  Oda Başkanı Bahadır BAŞ’ı Makamında Ziyaret Etti

Giresun SMMM Odası Haksız Rekabet Kurulu Üyesi Yasemin ÖZDEMİR ve 
Giresun SMMM Odası Üyesi Ordu Radisson Blue Otel Muhasebe Müdürü 
Canan AKGÜN; Oda Başkanımız Bahadır BAŞ’ı Makamında Ziyaret Etti.
Görevinde Başarılar Dilediler.

Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Baş-
kanı Hüseyin Öztürk, Grup Başkan Yardımcısı Murat 
Alkan ve Vergi Müfettişi Türksal Hanedan Oda Baş-

kanı Bahadır Baş’ı Makamında Ziyaret Etti. 

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda 
Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Ocak, Şubat ve Haziran Ayında 8 
saat olmak üzere ara elemanlara hızlandırılmış kurslar 
yapacağız. Bu eğitimlerimizde sizlerin de desteğini bek-
liyoruz. Meslek mensubu anlamında incelemelerde nok-
san gördüğünüz hususlar var ise bunların altını çizen 
daha öne çıkan eğitimlerde yapabiliriz. ‘’ dedi. 

 Konuşmasının devamında; ‘‘Bizim yaptığımız hiz-
metin karşılığını, belirleyen test eden başka bir kurum 
yoktur. Müşteri gözünde işin kalitesini anlayanda yoktur. 
Sizin yaptığınız denetimleriniz bizim için önemlidir. Bi-

zim kalitemizi değerimizi siz ölçüyorsunuz. İyiyle kötüyü 
siz ayırt ediyorsunuz. ‘’dedi.
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Oda Başkanımız Bahadır Baş Ordu 
Genç Girişimci ve İş Adamlari Der-
neğinin Konuğu Oldu.

 Muhasebe Mesleği, Vergi ve Türk Ti-
caret Kanunu İle İlgili Konularda Görüşle-
rini Paylaştı.

 Toplantıya Oda Sekreteri Ender Sön-
mez ve Dernek Üyeleri Katıldı.

Oda Başkanımız Bahadır BAŞ Ordu Genç Girişimci ve İş Adamlari 
Derneğinin Konuğu Oldu

yapılan
ziyaretler

Konuşmasında Oda Başkanı Ba-
hadır BAŞ; ‘‘Bizleri bugün der-
se davet eden, düşüncelerimi-

zi sizlere aktarmamıza vesile olan, 
değerli hocam, Muhasebe ve Ver-
gi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Erdinç Alp’e teşekkür ediyo-

rum.’’ dedi.

 Katıldığı derste öğrenciler-
de bilgilendirmelerde bulunan BAŞ; 
‘’Sizlerle beraber olmayı çok önem-
siyoruz. Bütün öğrencilerimizi bu ül-
kenin, bu mesleğin geleceği olarak 

görüyoruz. ‘’dedi.

 Konuşmasının devamında Mali 
Müşavir Olabilmek için aşamaları ve 
yapılması gerekenler konusunda bil-
gilendirmelerde bulundu.

Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksek Okulunda, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Seçmeli Dersi Olan Meslek 
Hukuku Dersine Oda Başkanı Bahadır BAŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi 
Barış SAYAN Katıldılar
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Ordu Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Ba-
hadır Baş,  Iğdır Defterdarlığı 

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı görevi 
yapmakta iken Fatsa Vergi Dairesi Mü-
dürlüğüne atanan İbrahim Akan’a ha-
yırlı olsun ziyarettin de bulunarak yeni 
görevinde başarılar diledi. 

 Ziyarette beraberinde; Başkan 
Yardımcısı Ercan Yurttaş, Oda Sekreteri 
Mehmet Ender Sönmez, Odamız üye-
leri Zeki Odabaş, Doğan Çelebi, Recai 
Şahin, Lütfi Aydın ve Fatih Bektaş’ta 
katıldılar. 

 Yaptığı konuşmada Oda Başka-
nı Bahadır Baş; Bizler meslek mensu-
bu olarak vergi dairesinin bir paydaşı 
olduğu, birbirimize karşı görüşmeleri-
mizin en iyi bir seviyede olması ve sü-
rekli olarak korunması gerektiği, vergi 
yasaların uygulanmasında ve vergile-
rin toplanmasındaki bu etkin hizmetin 
sunulmasında bizler Mali Müşavirlerin 
kamu adına, kamu yararına hizmette 
bir araç, bir köprü vazifesi olduğu bi-
linmelidir. Biz Mali Müşavirler her za-
man sizin yanınızdayız. Ordu Mali Mü-
şavirler Odası meslektaşları ve şahsım 
adına yeni görevinizde başarılar dile-
rim. ‘‘dedi.

 Vergi Dairesi Müdürü İbrahim 
Akan ise, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, her iki tarafın üze-
rine düşen görevi yerine getirdiği za-

man sağlıklı bir çalışmanın ortaya çı-
kacağını, SMMMO olarak sağlanacak 
desteğin kendileri için önemli olduğu-
nu ifade etti.

Oda Başkanı Bahadır Baş, 
Ankara’da tedavi gören Ra-
hatsızlığı nedeniyle büro-

sundan bir süredir uzak kalan SMMM 
Kamil Ergüzel’in bürosunu ziyaret 
etti. Ziyarette beraberinde Başkan 
Yardımcısı Ercan Yurttaş, Oda Sekre-
teri Mehmet Ender Sönmez, Odamız 
üyeleri Zeki Odabaş, Doğan Çelebi, 

Recai Şahin, Lütfi Aydın, Fatih Bek-
taş ve Stajyer Mutlu Çelebi’de eşlik 
ettiler. 

 Oda Başkanı Bahadır BAŞ; Te-
davisi nedeniyle bürosundan uzak 
kalan meslektaşımızı en kısa sürede 
tekrar meslek camiamızın içerisin-
de görmek istiyoruz. Bürosunu yal-
nız bırakmayarak meslektaşlarımız 

ile birlikte ziyarette bulunduk. Şahsı-
nızda rahatsızlığı nedeniyle bürola-
rından ve müşterilerinden uzak ka-
lan ve tedavi gören tüm meslektaş-
larımıza şifa diliyorum.’’ dedi.

 Konuşmasının devamında 
SMMM  Kamil Ergüzel’in büro çalı-
şanıyla sohbet edilerek, sağlık duru-
mu hakkında bilgiler aldı. 

Ordu SMMM Odasından Fatsa Vergi Dairesi Müdürüne 
Hayırlı Olsun Ziyareti

SMMM Kamil ERGÜZEL’in Bürosuna Ziyaret
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yapılan

ziyaretler

Meslek Mensubu Orhan ÖZGÜR’e Hayırlı Olsun Ziyareti 

 Oda Başkanımız Bahadır Baş, 
Yeni Bürosuna Taşınan Meslek Men-

subu, İlimizde Mesleğimizin Dua-
yenlerinden; Orhan Özgür’e Yeni 

Burosunda Hayırlı Olsun Ziyaretinde 
Bulundu...

 Oda Başkanı Bahadır BAŞ ve 
Oda Saymanı Orhan Murat GÜR Ön-
ceki Dönem Yönetim Kurulu Oda 
Saymanı Haluk CİVANBAY’ı büro-
sunda ziyaret ettiler. Ziyarette mes-
lek üzerine görüş alışverişinde bu-
lundular. 

 Oda Başkanı Bahadır Baş, 
Ordu’da merkezde bulunan Halis 
Işık, Hatice Şahin Ergül, Cemal Ba-
kan, Mustafa Kemal Kır, Özleyen Ak-

yol, Ayşegül Çelenk, Ruhhan Güleç, 
Mehmet Çakmak, Aytekin Çelenk ve 
Mustafa Ergin’e Yeni Yıl Ziyaretlerin-
de Bulundu...

 Oda Başkanımız Bahadır Baş; 
Meslektaşlara, Yeni Yılda Sağlık Mut-
luluk ve Başarı Dileklerini İletti...
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 Oda Başkanı Bahadır Baş ve 
Oda Saymanı Orhan Murat Gür,  
07.11.2017 tarihinde Ünye’de mesle-
ki faaliyetine yeni başlayan Meslek 
Mensubu İskender Lacivert ve Oda-
mız Stajyeri İsa Gül’ü hayırlı olsun 
ziyareti bulundular.

 Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Ordu 
Merkezde Bulunan Necmi KARA ve 
beraberinde Tanju KARA, Hülya AK-
ÇAY ve Muzaffer GÜRSOY’a, Fa-
ruk DOĞAN ve beraberinde Gülsen 
IŞIK ve Meryem TÜRKAN KAÇAR’a, 

Akif AYDOĞDU ve beraberinde Fa-
tih KOÇ’a, Numan DERVİŞOĞLU’nun 
beraberinde Sevgi KARAKOYUN 
DERVİŞOĞLU’na, İlkay KILIÇ ve eşi 
SMMM Tuğba ALTUNYURT KILIÇ’a, 
Sedat ÖZEL’e, Mustafa BEKTAŞ’a, İs-

mail AKBULUT’a ve Aysun AZAKLI’ya 
Yeni Yıl Ziyaretlerinde Bulundu.

 Oda Başkanımız Bahadır BAŞ, 
Meslektaşlara Yeni Yılda Sağlık, Mut-
luluk ve Başarı Dileklerini İletti.
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1

TÜRMOBKart projesi, 
TÜRMOB tarafından geliştirilmiştir.

TÜRMOBKart, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne 
bağlı SM, SMMM, YMM ve Aday Meslek Mensupları için 
özel olarak hazırlanmış ön ödemeli, akıllı kimlik belgesidir.

Sizler için özel olarak tasarlanmış TÜRMOBKart’ınıza 
dilediğiniz kadar TL yüklemesi yaparak anlaşmalı giyim, 
turizm, akaryakıt, yiyecek/içecek ve daha birçok 
kategoride size özel avantajlı hizmet alımı, indirimli 
ödeme imkanından faydalanabilirsiniz.

Yeni TÜRMOB kimlik belgeniz sayesinde müşterilerinizden 
kolayca tahsilat yapabilir, geliştirilen uygulamalar ile 
TÜRMOB’a ve odalara ödemelerinizi hızlıca 
gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRMOBKart Nedir?

2

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’ne bağlı SM, SMMM ve 
YMM için özel olarak hazırlanmış ön 
ödemeli, akıllı kimlik belgesidir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’ne bağlı aday meslek 
mensupları için özel olarak 
hazırlanmış ön ödemeli, akıllı kimlik 
belgesidir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’ne bağlı SM, SMMM, 
YMM’lerin aileleri için (Anne, Baba, 
Kardeş, Çocuk, Bakmakla Yükümlü 
Olduğu Kişiler) özel olarak 
hazırlanmış ön ödemeli karttır.

TÜRMOBKart TÜRMOBKart 
Aday Meslek Mensubu Kartı

TÜRMOBKart 
Aile Kartı

Troy Logolu TÜRMOBKart ile Aile Kart görseli değişiklik gösterebilir.

3

Guilloché Çizgi Tasarım 
Matematik Hesaplarıyla 

oluşturulmuş ince çizgilerden 
oluşan tasarım. 

Güvenlik Seviyesi (Level1)

Floresan Baskılı Logo 
Kurum logosu UV Işığında 
da ayrıca görünmektedir.

OVI Yüksek Güvenlikli 
Değişken Mürekkep 

Farklı açılarda 
bakıldığında renk değişir. 
Güvenlik Seviyesi (Level1)

Micro Text 
Büyüteç ya da mikroskop gibi 
gereçlerin altında görünebilen 
mikro yazı tekniği ile kurum ismi 
yazılmıştır. 
Güvenlik Seviyesi (Level1)

Fiziksel ve Güvenlik Özellikleri
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Şehit 
P. Söz. Er Sefa Kabakkaya’yı 

Oda Başkanı Bahadır BAŞ binlerce 
Ordulu hemşeriler ile birlikte ebediyete 

uğurladı. 

Şehidimizin ruhu şad mekanı cennet 
olsun. 

Milletimizin başı sağolsun...
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ORDU BİR GÜZEL İNSANINI, BIR 
ÇINARINI DAHA KAYBETTİ...

Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla Ankara’da tedavi gören Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Aydın Bostancıoğlu hayatını kaybetti.

Ordu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği önünde düzenlenen cenaze törenine, Vali Seddar 
Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Ergün Taşçı, CHP Ordu Milletvekili ve Genel 
Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye 

Başkanı Engin Tekintaş, TESK Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın hazır bulundu. Odamızı 
temsilen Oda Başkanı Bahadır BAŞ katıldı.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Oda Başkanı Bahadır BAŞ’’
Odamız son genel kuruluna katılan, muhasebe dünyasını hiç yalnız bırakmayan, Ordu Esnaf 

Odaları Birlik Başkanı, değerli abim Aydın Bostancıoğlu’nun vefatından dolayı derin bir 
üzüntü içerisindeyim. Bazı insanların ölümleri iz bırakarak devam ediyor. 

Esnaf camiası başta olmak üzere yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu Şad, 
Mekanı Cennet Olsun.’’dedi.
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Bütçesi Olmayan Kobi Ayakta Kalamaz!

Prof. Dr. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe
Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi    

vdemir@gsu.edu.tr

Bu ay ki yazımızın konusunu 
KOBİ’lerde bütçe yapmak, bütçe ya-
parken ortaya çıkan sorunları açıkla-
mak üzere kaleme aldım. Başlıkta da 
belirtildiği gibi günümüzde bütçe-
si olmayan, nakit akışını bilmeyen ve 
yönetemeyen KOBİ’lerin ayakta kal-
ması olanaksızdır.

Büyük ya da küçüklüğüne bakılmak-
sızın tüm işletmelerin geleceklerine 
ilişkin detaylı ya da kabataslak plan-
ları mevcuttur. İşletmelerin yaptı-
ğı bu planların sayısal hedefler şek-
linde formatlar dizisi haline getirildi-
ği ve faaliyetlere ilişkin detaylı öngö-
rü modellerinin geliştirildiği bu çalış-
malara bütçeleme çalışmaları, ortaya 
çıkan sonuçların ve hedeflerin top-
landığı çalışma kağıtlarının tümüne 
de bütçe adı verilmektedir.

Bütçe; bir zaman periyodunda (ge-
nellikle bir mali yıl) işletmedeki finan-
sal ve finansal olmayan kaynakların 
kullanımı ve satın almalar için yapı-
lan detaylı plandır. Bütçe(ler) hazırla-
ma süreci genellikle bütçeleme kav-
ramı ile ifade edilmektedir.

Bütçeleme; işletmenin halihazırda 
devam eden faaliyetlerinin ve bu fa-
aliyetlerinin finansal etkilerinin ta-
sarlanması sürecidir. Genellikle yıl-
lık bütçenin düzenlenmesine ilişkin 
finansal, finansal olmayan ve teknik 
çizelgeleri ifade eder.

Bütçe kontrolü; bütçede saptandığı 
şekilde işletme faaliyetlerinin yürü-
tülmesinin sağlanması anlamına ge-
lir.

İşletme bütçeleri doğru hazırlandık-
larında; (1) kaynakların etkin kullanı-
mını sağlayarak verimliliğin artma-
sını, (2) stratejik amaçları gerçekleş-
tirmek için yapılan çalışmalarla kar-
lılığın artmasını, (3) yapılan finan-

sal planların zamanlaması ile likidite 
başarısını, (4) bölümler veya depart-
manlar arasındaki hedefleri ve dö-
nem sonlarında bu hedeflerden sap-
maları raporlaması ile de performans 
yönetimini sağlamaktadır.

Bir gelecek planlaması olan bütçe, 
ön tahminden (forecast) daha geniş 
kapsamlıdır. Burada söz edilen tah-
min, rastgele veya genel izlenimlere 
dayalı yapılan tahminlerden farklıdır. 
İşletme ile ilgili tahminler (business 
forecasting), hesaplanmış ve kont-
rol edilmiş verilere dayanır. Bu veri-
ler işletmeler için geliştirilmiş kurum-
sal kaynak planlaması (ERP) yazılım-
larından elde edilir ve bu yazılımlarda 
istatistik bilimi ve ürettiği bilgiler sık-
lıkla kullanılmaktadır. Bir işletme tah-
mini, belirttiği durumlara ilişkin ön-
lemleri kapsamadıkça bütçe niteliği-
ni kazanamaz.

KOBİ’ler incelendiğinde, bir çoğu-
nun amaçlarının kurumsallaşma ol-
duğu ve bu süreçte de işletmelerin-
de bütçe sistemi kurmayı hedefledik-
leri gözlemlenmektedir.

Birçok KOBİ bütçe sistemi kurma ça-
lışmaları süresince bütçelemenin te-
mel prensiplerine uymadıklarından 
olumsuz sonuçlarla, boşa harcanan 
zamanla, değer yaratmayan faaliyet-
ler ve de maliyetlerle karşı karşıya ka-
labilmektedir.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin bir çoğunda 
bütçe çalışmaları büyük bir istek ve 
çalışanları teşvikle başlamaktadır. Fa-
kat bu süreç sürekli yönetim deste-
ği ve sabır isteyen bir süreçtir. İşlet-
me yöneticileri bütçeleme sürecinin 
herhangi bir aşamasında, bütçe sis-
temine inanmadıklarını veya bu sis-
temin yönetsel kararlara olumlu etki-
si olabileceği fikrini kabullenmedik-

lerini bütçe sistemi ile ilgili çalışan-
larına hissettirdiklerinde bütçe çalış-
maları tamamlanmadan başarısızlık-
la sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle 
başarılı bir bütçe sistemi için yöneti-
min sürekli desteği çok önemlidir.

KOBİ’lerde bütçeleme çalışmaları sü-
resince yapılan diğer bazı yanlışlıklar 
aşağıda sıralanmıştır.

• Bütçeleri muhasebe yöneticileri-
ne yaptırmak: İşletme bütçeleri işlet-
menin tüm organizasyonunu ilgilen-
dirmektedir. Bu nedenle de bütçe sü-
recinde tüm departmanlar arasından 
bütçe komitesi oluşturulmalı ve her 
departman birbiriyle koordinasyonlu 
ama bağımsız bütçelerini hazırlama-
lıdır.

• Bütçelerin sürekli revize edilme-
si: İşletme bütçelerinin sürekli revi-
ze edilmesi durumunda işletmelerde 
performans denetiminde kullanılma-
sı olanağı ortadan kalkmaktadır.

• Maliyet bilgilerinin doğru hesap-
lanamıyor olması: İşletme bütçeleri-
nin başarılı olabilmesi için, işletmede 
etkin bir maliyet hesaplama sistemi-
nin tesis edilmesi gerekmektedir.

• Hesap planı-organizasyon şe-
ması ve bütçe ilişkisinin olması: İş-
letmelerin muhasebe departmanla-
rından elde edilen bilgiler genelde 
dış finansal raporlamaya dönük bilgi-
ler olduğundan, departmanların per-
formanslarını ölçecek ve değerlen-
direcek gerçek rakamlar ortaya çı-
kamamaktadır. Bu nedenle işletme-
ler hesap planı-organizasyon şema-
sı ve bütçeler arasında uyumu sağla-
malıdırlar. Böylece iç finansal rapor-
lamalarda etkinlik sağlanabilecek ve 
zaman kayıpları en aza indirgenebi-
lecektir.

makale
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• Departmanlar arası iletişimin ol-
maması: İşletmelerin üretim depart-
manı üretim bütçesini, mali işler de-
partmanı nakit bütçesini birbirlerin-
den bağımsız olarak hazırlayabil-
mektedir. Oysa doğru olan, sistem-
sel yaklaşım ile bütçelerin birbirini 
etkileyerek düzenlenmesi ve depart-
manlar arası koordinasyonun sağ-
lanmasıdır.

• Bütçe çalışmalarında gerçek-
çi hedeflerin konulmaması: Birçok 
KOBİ bütçe çalışmalarında belirle-
dikleri hedefleri geçmiş dönemle-
rin verilerini, birtakım rakamlarla çar-
parak oluşturmakta veya ihtiyaç du-
yulandan fazla kaynak kullanılacağı-
nı bütçelerde belirtmektedir. Böyle-
ce bu tür işletmelerde hedefler ama-
ca uygun tespit edilmemekte ve büt-
çe sonuçları gerçekleşen sonuçlarla 
karşılaştırıldığında ortaya aşırı perfor-
mans artışları ya da kaynak israfı çı-
kabilmektedir.

• KOBİ’lerde departman yönetici-
leri genelde aile içinden isimlerden 
oluşturulmaktadır: Bu tür işletmeler-
de departman yöneticilerinin  per-
formansları ve başarı kriterleri ob-
jektif olarak değerlendirilememekte 
ve kişiler yetkileri ile orantılı sorum-
lu olamamaktadırlar.

Bütçe sisteminin iyi anlaşılması için 
şu üç kısım arasındaki temel farklı-
lıkların açıkça belirlenmesi gerekir:

• İşletme bütçelerinin mekanik kıs-
mı,

• İşletme bütçelerinin teknik kısmı,

• İşletme bütçe sisteminin temel 
prensipleri.

İşletme bütçelerinin mekanik kıs-
mı, işletme bütçeleri ile ilgili tablola-
rın şekillerinin saptanmasına, düzen-
lenmesine ve tamamlanmasına iliş-
kin esasları kapsamına alır. Bütçe sis-
teminin en basit cephesini oluşturan 
bu kısımda, tablolama ile ilgili hesap-
lamalar ve kayıtlar üzerinde durulur.

İşletme bütçelerinin teknik kısmı ise, 
işletme bütçelerinde resmi ve sayı-
sal bir biçimde belirlenen amaçların, 
politikaların ve kararların saptanma-
sında yararlanılan yönetim teknikle-
rinden oluşur. Bu teknikler ve yön-
temler, basit ve karmaşık olmak üze-
re pek çoktur. Bunlardan bütçe siste-

minde çok yarar sağlananlardan ba-
zıları şunlardır: 

• Kara geçiş analizleri (başabaş),

• Nakit Akışı analizi, 

• Yatırım karar yöntemleri, 

• Satış hacmini bütçeleme yön-
temleri 

• Yöneylem araştırması.

İşletme bütçelerinin ilkeleri olarak 
ifade edilen temel prensipler, büt-
çe sisteminin etkinliğinin ve başarı-
sının geliştirilmesinde ön koşulardır. 
Bu prensiplerin öngördüğü esaslar 
ve koşullar mevcut olmadıkça, bütçe 
sistemi yönetime etkili bir araç ola-
rak hizmet edemez. Sistemin asıl ba-
şarısı bu prensiplerin iyi anlaşılması-
na dayanmaktadır. İşletme bütçeleri-
nin bazı önemli prensipleri şu şekilde 
sıralanabilir:

• Yönetim Desteği Prensibi

• Örgüt prensibi

• Katılma Prensibi

• Sorumluluk Muhasebesi Prensibi

• Gerçeklik Prensibi

• Esneklik Prensibi

KOBİ’lerde bütçe çalışmaları esna-
sında yapılan hatalar işletmeye bü-
yük maliyetler olarak geri dönmekte-
dir. Bu maliyetlerin başında kaynak-
ların etkin kullanılamaması, koordi-
nasyonun sağlanamaması ve zaman 
kaybı gelmektedir.

KOBİ büyüklüğündeki işletmeler satış 
süreçlerinden nakit akışlarına, pro-
forma kar/zarar ile proforma bilanço-
ya kadar tüm faaliyetlerini bütçele-
diklerinde, bütçelenen döneme iliş-
kin daha az kötü sürprizlerle karşılaş-
ma olasılığına sahip olmaktadırlar.

KOBİ’lerde uygun- uygulanabilir-
anlamlı-pratik bilgilerle donatılmış 
bütçelerin ortaya çıkabilmesi için ba-
sit bütçeleme hatalarından kaçınmak 
gerekmektedir. Bunun yolu da işlet-
mede bütçeleme çalışmalarına dahil 
olanların aynı dili konuşabilmelerinin 
sağlanmasıdır. 
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Raporlamadaki Gelişmeler

Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA
KTÜ-İİBF

İnsanoğlunu etkilemek amacıyla ya-
pılan hikaye mühendisliği sonucun-
da tüketim kültürü oluşmaktadır. Tü-
ketim kültürü daha fazla tüketmenin 
normal bir hareket olduğu düşünce-
sini aşılamaktadır. Bunun doğal so-
nucu olarak işletmeler faaliyetlerinde 
hesapsızca kullandıkları doğal ser-
maye (çevre) büyük oranda tüketil-
mekte ve kendini yenileyemez hale 
gelmektedir. Bu gelişmeler sonucun-
da işletmelerin çevreye verdikleri za-
rarlar sorgulanır hale gelmiştir. İşlet-
meleri etkileyen çevre, toplumda-
ki çevre duyarlılığı ilgili işletme için-
de bulunan muhasebe bilgi sistemi-
ni de etkilemiş, bunun bir sonucu 
olarak da raporlarda sunulan bilgiler 
içinde çevresel etkilerin de gösteril-
mesi istenir hale gelmiştir. Bu neden-
le “muhasebe dünyasındaki gelişme-
ler” başlıklı bu yazıda çevresel etkile-
rin muhasebede yarattığı değişiklik-
lere değinilecektir. Ancak bu konu-
ya geçmeden önce gerçeğe uygun  
bilgiyi vermeyi hedefleyen muhase-
be sisteminin  ülkemizdeki gelişimi,  
geldiği nokta ve gelecekte beklenti-
ler kısaca ifade edilecektir.

İşletmelerin dili olan muhasebe, 
mümkün olduğunca gerçeğe uygun 
bilgi ürettiği sürece kullanıcılar için 
hem üretilen bilgilinin hem de mu-
hasebenin değeri artacaktır. Ülke-
mizde muhasebede dil birliği oluş-
turmak, raporlamada ve karşılaştır-
mada kolaylık sağlamak ve benze-
ri amaçlarla 1992’de yürürlüğe giren 
ve 1994’den itibaren zorunlu olarak 
uygulamaya konulan Tekdüzen Mu-
hasebe Sistemi’nin ülkemiz muhase-
be uygulamasına  çok olumlu katkı-
ları olmasına rağmen,  gerçek bilgi-
yi üretmek anlamında biraz yetersiz 
kaldığı söylenebilir. Bu da muhase-
benin,  “bilgi kullanıcılarına karar al-

mada ihtiyaç duyduklarını gerçek bil-
giyi verme” fonksiyonunu yeterince 
yerine getiremediği anlamı taşımak-
tadır. Bu durum işletme sahipleri ve 
yatırımcılar açısından muhasebe ve 
muhasebe mesleğinin önemsiz hale 
gelmesine neden olmaktaydı.

Yukarıda bahsedilen olumsuzlu-
ğu gidermede önemli bir adım atıl-
mış ve 2011 yılında kabul edilen yeni 
TTK ile UMS (Uluslararası Muhasebe 
Standartları)’yi temel alan muhase-
be ve raporlama düzeni zorunlu hale 
gelmiş ve 2013 yılından itibaren TTK 
hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişi 
tüm tacirlerin finansal tablolar açı-
sından TMS’ye (hocam burada TFRS) 
kullanılırsa da olur gibi (Türkiye Mu-
hasebe Standartları) uyumu zorun-
lu hale gelmiştir. TMS/TFRS’ye geçiş 
hamlesi, muhasebede yerel standart-
lar yerine uluslararası standartların 
benimsenmesi ve buna bağlı olarak 
da gerçek bilgi üretme odaklı yakla-
şımın ön planda tutulması anlamına 
gelen önemli bir adımdır. Ayrıca, 660 
Sayılı KHK ile muhasebe ile ilgili ku-
ral koyma ve düzenleme yapma yet-
kisinin Kamu Gözetim, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurulu’na (KGK) 
verilmiştir. 

KGK tarafından yayınlanan iki farklı 
standart seti bulunmaktaydı. Bunlar;

-Tam set TFRS

-KOBİ TFRS olarak adlandırılmıştır.

Tam set TFRS, büyük ölçekli şirket-
lerin kullanmak zorunda oldukları 
standartları, KOBİ TFRS ise küçük ve 
orta ölçekli şirketlerin kullanmak zo-
runda oldukları standartları içermek-
tedir.

Sonuç olarak; Bağımsız denetime 
tabi şirketler Tam set TFRS’yi, Bağım-

sız denetime tabi olmayan şirketler, 
mevcut Tekdüzen Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğine uymaya 
devam edeceklerdi. KOBİ TFRS’yi uy-
gulamak zorunlulukları yoktu. 

2014 yılında KGK, TFRS uygulama zo-
runluluğunu bağımsız denetim kap-
samından ayrıştırarak Kamu Yararını 
İlgilendiren Kuruluşlar’la (KAYIK) sı-
nırlandırmıştır. Ayrıca KAYIK’lar dışın-
da kalan işletmelerin de isteğe bağ-
lı olarak TFRS uygulamalarına izin 
vermiştir(KGK, 2017). KGK, bu düzen-
lemesi ile  TFRS uygulaması zorun-
lu işletmelerin sayısını sınırlandırmış-
tı.  Diğer bir ifadeyle zamanla tüm iş-
letmelerin uygulayacağı düşünülen 
TFRS, 2014 yılı itibariyle sayıları  1550 
adet olan KAYIK’larla sınırlandırılmış-
tı. KGK, tarafından yapılan bu sınırla-
madaki temel gerekçe, TFRS’nin uy-
gulama zorlukları ve açıklamaların 
bazı işletmeler için gereksiz ve mali-
yetli olması olarak ifade edilmişdi. 

TFRS uygulayamayacak, ancak ba-
ğımız denetime tabi işletmeler için-
se KGK tarafından hazırlanan ve 29 
Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 
Ocak 2018 tarih ve sonrasında başla-
yan raporlama döneminde uygulan-
mak üzere Büyük ve Orta Boy İşlet-
meler İçin Finansal Raporlama Stan-
dardı (BOBİ FRS) yürürlüğe girmiştir. 

2014 yılı istatistiklerine göre 
Türkiye’de toplam 1.351.212 adet şir-
ket  bulunmaktadır. Bu şirketlerden 
KAYIK  olanların sayısı yaklaşık  1550 
adettir. Bağımsız denetime tabi ol-
makla birlikte KAYIK olmayanların sa-
yısı ise yaklaşık olarak 4700 adettir. 
Diğer bir ifadeyle BOBİ FRS’yi uygu-
layacak işletmelerin sayısı ise yakla-
şık 4700 adet olduğu ifade edilmek-
tedir. Bunların dışında kalan işletme-
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ler Muhasebe Uygulama Genel Tebli-
ği hükümlerine tabi olacaklardır. Bü-
tün bu gelişmelerin muhasebe mes-
leğinin öneminin anlaşılmasını güç-
leştireceği söylenebilir. Zira yukarı-
da da belirtildiği gibi muhasebenin 
değeri gerçeğe uygun bilgi sunduk-
ça artacaktır. Bu konuyu yaşamdan 
bir örnekle ifade edersek, bir çok kişi 
tarafından oynanan sayısal loto, mil-
li piyango gibi şans oyunlarında hile 
olduğuna inanılırsa , bu şans oyun-
larını kimse oynamayacağı gibi, ilgi-
li kurum büyük itibar kaybedecek-
tir. Dolayısıyla muhasebenin gerçe-
ğe uygun bilgi sunduğuna dair kana-
at devam ettiği sürece, karar alıcılar 
açısından muhasebenin değeri çok 
yüksek olacaktır, Aksi takdirde milli 
piyango örneğinde olduğu gibi ger-
çeği yansıtmayan bilgi hem muha-
sebeye hem de mesleğe zarar verip, 
itibarsız hale gelecektir. İşte gerçek 
bilgi sunmayaı amaç edinen  Türki-
ye Muhasebe ve Finansal Raporlama 
Standartları’nın sınırlı işletmler yerine 
tüm işletmeler tarafından kullanılma-
sı elzemdir. Sözkonusu standartlar 
başlangıçta muhasebecileri yoracak 
olsa da muhasebenin ve muhasebe 
mesleğinin gerekli önemi kazanma-
sı için çok önemli olduğuna inanan-
ların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
Zira bu sayede vergi odaklı muhase-
beden, bilgi odaklı muhasebeye ge-
çişin önü açılacaktır. 

Öte yandan, son yıllardaki bilişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sa-
yesinde muhasebe uygulamaları da 
değişmektedir. Özellikle bilişim ile 
ilgi kanun ve düzenlemelerle tekno-
lojik bilgi üretimi, kullanımı ve depo-
lanması daha güvenilir hale gelmek-
tedir. Sözkonusu uygulamalara gü-
ven arttıkça menü maliyeti de de-
nilen kırtasiye masraflarını azaltmak 
adına her alanda olduğu gibi muha-
sebe alanında da bilişim teknolojileri 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Modern vergicilik olarak da ifade 
edilen bilişim uygulamalarının ver-
gi mükelleflerince de kolay uygula-
nılabilmesi, Maliye Bakanlığı’ndan 
izin alma zorunluluğunun kaldırıl-
ması ve 3229 Sayılı Kanun ile kap-
samlı düzenlemeler yapılmıştır. Ülke-
mizde defterlerin elektronik ortam-
da tutulması (e-defter uygulama-
sı) 1 sıra nolu Elektronik Defter Ge-

nel Tebliğ ile 2013 yılında yürürlüğe 
girmiştir(Tektüfekçi, 2016 ,s.19). 

Elektronik defter uygulaması, mü-
kellefler açısından kağıt ve kırtasiye 
masraflarını azaltacağı gibi yapılan 
işlemlerde zaman tasarrufu sağlaya-
cak, bilgilerin depolanması kolayla-
şacak ve kayıt dışılığın da önlenme-
sine de hizmet edecek, uzaktan de-
netim ve inceleme yapılmasına im-
kan sağlayama ve muhasebecilerde 
teknolojik alt yapı oluşumuna kat-
kı sağlama gibi bir çok yararı olduğu 
söylenebilir(Tektüfekçi, 2016, s.259). 
Bu konuda bahsedilmesi gereken 
önemli bir nokta da gelecekte bilişim 
teknolojilerinde yaşanan gelişmele-
rin ülkemizdeki muhasebe mesleğini 
olumsuz etkileme olasılığıdır.  Şöyle 
ki; yazılım teknolojileri sayesinde bü-
yük firmalar muhasebe hizmetini dış 
kaynaktan yararlanarak (outsearc-
hing) veya sözkonusu hizmetin ucuz 
olduğu ülkelerden alabilir. Tabi ki ül-
kemizde bu konunun hukuki altya-
pısı hazır değildir. Ancak bilişim tek-
nolojilerindeki gelişmelere hukuki alt 
yapı da uyarlanacak ve  gelişmiş ül-
kelerde olduğu gibi bizim ülkemizde 
de diğer ülkelerden hizmet almanın 
önünü açılacaktır. 

Muhasebe alanında gündemde olan 
bir diğer gelişme de Sürdürülebilir 
Raporlama ve Entegre Raporlama’dır. 
Son yıllarda yaşanan işletme skan-
dallarından sonra kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramı yerini giderek 
sürdürülebilirlik kavramına bırakmış, 
kurumsal sosyal sorumluluk raporla-
rı yerine sürdürülebilirlik raporları ya-
yınlanmaya başlamıştır. 

İnsanlığın gelişimi, büyük oranda 
doğal sermayenin paraya çevrilme-
si ile beslenmektedir. İnsanoğlu, do-
ğal kaynakları kendilerini yenileye-
bilmesine izin vermeyen bir hızla tü-
ketmektedir (WorldWatch Enstitüsü, 
2013,s.57). Artık işletmelerin çevreye 
verdiği zararlar tüketiciler tarafından 
dahi sorgulanmaktadır. “Ekolojik ol-
mayan bir yatırımın ekonomik olma-
sı beklenemez düşüncesi” işletme-
lerin faaliyetleriyle çevreye verdikle-
ri zararların incelenmesine neden ol-
maktadır. Bu anlayış, işletme faaliyet-
lerinin sosyal, ekonomik ve çevresel 
sonuçlarıyla raporlanmasını gerek-
mektedir. Sürdürülebilirlik raporları 

olarak günümüzde yayınlanan bu ra-
porların finansal raporlardan farkı fi-
nansal olmayan bilgilerin; çevresel 
ve sosyal olayların etkilerinin rapor-
larda yer almasıdır.

Finansal muhasebenin ürettiği finan-
sal bilgilerin işletmelerin değerlen-
dirilmesinde yeterli olmadığı görü-
şüyle işletme faaliyetlerinin ve per-
formansının çevresel, toplumsal ve 
yönetimsel boyutlarıyla incelendi-
ği sürdürülebilirlik raporlarının finan-
sal raporları tamamlaması amaçlan-
maktadır (Yanık ve Türker, 2012: 297). 
Zira finansal raporlama, işletme faa-
liyetlerini sadece finansal yönleriy-
le ele aldığı için yetersiz kalmaktadır. 
Paydaşların işletmelerin faaliyetlerini 
tüm yönleriyle görmek istedikleri ra-
porlama için baskı yapmalarından ve 
işletmelerin topluma olan çevresel, 
sosyal katkılarının yer aldığı raporla-
rı düzenlemelerinin işletmeye katkı 
da bulunabileceğini yöneticilerin fark 
etmesinden dolayı sürdürülebilirlik 
raporları hazırlanmak istenmektedir.

Türkiye’de sürdürülebilirlik raporları 
başlangıçta faaliyet raporlarının için-
de ek bir bölüm olarak yer almak-
taydı. Artık sürdürülebilirlik raporları-
nın ayrı rapor  şeklinde yayınlanma-
sı yaygınlaşmıştır. Sürdürülebilirlik ra-
porlarının hazırlanmasında ulusla-
rarası ölçekte geçerli olan rehberler-
den Küresel Raporlama Girişimi (Glo-
bal Reporting Initiative- GRI) reh-
berleri yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Türkiye’de de en çok tercih edilen 
sürdürülebilirlik raporlaması rehberi 
GRI’dir. GRI Rehberi tüm işletmelere 
yönelik olması, farklı dillerde tercü-
me edilmesi, kullanımı kolay olma-
sı nedeniyle oldukça tercih edilmek-
tedir (Önce ve diğerleri, 2015: 251). 
Türkiye’de 2005-2016 yılları arasın-
da 114 kuruluş 301 sürdürülebilir-
lik raporu hazırlamıştır. Bu raporların 
247’si GRI rehberine göre hazırlan-
mıştır (http://database.global repor-
ting.org/search).

İşletmeler faaliyetleri ile sadece bu-
lundukları coğrafyayı değil tüm dün-
yayı etkilemektedirler ve yapılan her-
hangi bir olumsuzluğuna tüm dünya 
tarafından anında tepki verilmektedir. 
İşletmeler yaptıkları faaliyetler sonu-
cunda “geçmişte dünyaya ve insan-
lığa verdikleri zarar ve faydaları net 
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bir şekilde ortaya koymanın yanında 
gelecekte yapacakları katkılar konu-
sunda da bilgi verme” fikrinden ha-
reketle finansal bilgilerin yanında fi-
nansal olmayan ve sürdürülebilirlik 
ile ilgili bilgilerin de bir arada sunul-
duğu entegre raporlar hazırlanma-
ya başlanmıştır. Entegre raporlar, su-
nulan finansal bilginin kalitesini ar-
tırmak, fikri sermaye, beşeri sermaye 
gibi kavramları da raporlara dahil et-
mek amacıyla hazırlanmaktadır. 

Entegre raporlarda maddi ve maddi 
olmayan sermaye olarak iki farklı ser-
maye bulunmaktadır. Maddi serma-
ye hali hazırda sunulan finansal ra-
porlarda yer alan sermayedir. Ente-
lektüel sermaye olarak da ifade edi-
len  Maddi olmayan sermaye ise için-
de fikri sermaye (patentler, yazılım-
lar), beşeri sermaye (çalışanların ka-
litesi ve uyumunun getirdiği olum-
lu etkiler), sosyal ve ilişkisel serma-
ye (çalışanlar arasında bilginin etki-
li paylaşılması sonucu oluşan değer) 
ve doğal sermaye (tüm yenilenebilir 
ve yenilenemez doğal kaynakları et-
kili kullanımı) gibi unsurları içermek-
tedir.

Entegre rapor hazırlayan işletmeler, 
bu sayede gerek tüketiciler ve gerek-
se diğer  işletmeler açısından dünya 
piyasalarında itibar ve saygınlık ka-
zanmak, teknolojik gelişmelere ayak 
uydurmak, işletme ile ilgili tüm taraf-
larla etkili iletişim kurmak, uzun va-
deli bakış açısı sağlamak gibi avantaj-
lar elde etmektedirler.

Sürdürülebilir rapor ile entegre rapor 
arasındaki fark, sürdürülebilir rapor, 
işletmelerin çevreye verdikleri zara-
rı karşılığında çevreye yaptıkları kat-
kıları veya değer yaratma kabiliyeti-
ni içeren ve finansal raporlardan ayrı 
ve de  birbirinden habersiz (bağım-
sız?) bölümler tarafından hazırlan-
maktadır. Entegre raporlar ise bu bil-
gilerin entegre bir şekilde sunulduğu, 
sermaye öğeleri arasında bağlantılar 
kurulduğu raporlardır.

Entegre raporların hazırlanmasının 
önemli olduğunu çevreye duyarlı 
her insan kabul edecektir. Ancak bu 
raporların standart bir modelinin ol-
maması, entegre raporlarda yer alan 

fikri, beşeri, sosyal ve ilişkisel serma-
ye gibi kavramların değerinin muha-
sebeye nasıl  yansılatılabilecegi veya  
nasıl ölçüleceği konularında henüz 
netlik bulunmamaktadır.  

Sonuç olarak gönüllük esasına göre  
yayımlanan sürdürülebilir rapor-
lar, entegre raporlar veya işletmele-
rin çevreye yaptıkları katkı ve zarar-
ları içeren benzer raporlar gelecek-
te zorunlu raporlar haline geleceği 
düşünülmektedir. Dolayısıyla günü-
müzdeki entegre rapor uygulama-
larının geliştirilmesi veya mevcut fi-
nansal raporların entegre bilgileri su-
nacak bir şekilde genişletilmesi çalış-
maların gelecekte muhasebe dünya-
sının dikkatini çekecek konular oldu-
ğu söylenebilir. 
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Yabancı Paraların Değerlemesi

SMMM Alican Doğan
Çorum SMMM Oda Başkanı

Yabancı paraların değerlemesi, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 
280..maddesinde düzenlenmiştir. 
Değerleme, vergi matrahlarının 
hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 
kıymetlerin takdir ve tespitidir.  
Değerlemede, iktisadi kıymetlerin 
vergi kanunlarında gösterilen 
gün ve zamanlarda haiz 
oldukları kıymetler esas tutulur. 
Değerlemede, iktisadi kıymetlerden 
her biri tek başına nazara alınır. 
Dolayısıyla yabancı paralar iktisadi 
kıymet olarak Vergi Usul Kanunu 
Hükümlerine göre değerlemeye 
tabidir.

Vergi Usul Kanunu 280.
Maddesinde yabancı paraların 
değerlemesi  aşağıdaki şekilde 
ifade edilmiştir. “Yabancı paralar 
borsa rayici ile değerlenir. Borsa 
rayicinin takarrüründe muvazaa 
olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine 
alış bedeli esas alınır. Yabancı 
paranın borsada rayici yoksa, 
değerlemeye uygulanacak kur 
Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 
Bu madde hükmü yabancı para ile 
olan senetli veya senetsiz alacaklar 
ve borçlar hakkında da caridir.” 

Yabancı paraların değerlemesinde 
asıl ölçü borsa rayicidir. Vergi 
usul Kanunu 263.maddesine göre 
yabancı paralarda borsa rayici, 
kambiyo borsasına kayıtlı olan 
yabancı paraların değerlemeden 
önceki son muamele gününde 
borsadaki muamelelerin ortalama 
değerlerini ifade etmektedir.

Ancak ülkemizde kurulu bir 

kambiyo borsası bulunmadığından, 
değerlemede, Maliye Bakanlığı’nca 
tespit edilecek kur esas alınacaktır. 
Maliye Bakanlığı yayımladığı 
tebliğlerle her yıl sonu uygulanacak 
kurları belirlemektedir. Söz konusu 
tebliğlerde kurlar efektif alış ve döviz 
alış olarak ayrı ayrı belirlenmektedir. 
Değerleme yapılırken nakit yabancı 
paralar için efektif alış kuru, paralar 
cinsinden düzenlenen poliçe, bono, 
senet, vb. belgeler için yapılan 
değerlemede döviz alış kuru esas 
alınmalıdır. Ancak, efektif cinsinden 
yabancı paralar için efektif alış 
kurunun bulunmaması halinde 
döviz alış kuru değerlemede esas 
alınabilecektir.

Yabancı para cinsinden olan 
senetli veya senetsiz alacaklar 
ve borçların değerlemesinde de 
213 Sayılı VUK’un 280’inci madde 
hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmiş olup değerlemede 
döviz alış kurlarının esas alınması 
gerekmektedir. 

Yabancı paraların değerlemesinde, 
yabancı paralar ile yabancı para 
cinsinden alacak ve borçların 
yasal defterlerdeki kayıtlı değerleri 
ile, Maliye Bakanlığınca veya T.C. 
Merkez Bankasınca belirlenen 
efektif ve döviz alış kurları esas 
alınarak karşılaştırılması yapılır. 
Söz konusu farklar 646 Kambiyo 
Karları veya 656 Kambiyo 
Giderleri hesaplarına kayıt edilerek 
muhasebeleştirilir. 



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

70 makale

Zorunlu BES
Gerçekten Zorunlu Mu?

SMMM Hüseyin SOYKAN 
Çanakkale SMMM Oda Sekreteri

Zorunlu BES nedir? 2001 yılın-
da çıkarılan 4632 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis-
temi Kanunu ile yasal bir zemi-
ne kavuşan ve hayatımıza giren 
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)  
son yapılan değişiklik ve uygula-
malarla birlikte halen en çok  ter-
cih edilen  popüler yatırım araç-
larından biri  olmaya devam edi-
yor. Bundan önceki süreçte  özel 
sigorta şirketleri tarafından  “ha-
yat sigortası” adı altında “birey-
sel emeklilik” benzeri uygula-
malar hayata geçirilmiş olsada   
4632 sayılı yasa ile birlikte birey-
sel emeklilik ülkemizde tam an-
lamıyla  yasal bir zemine kavuştu 
ve kurumsal bir yapı haline  geldi.

Zorunlu BES aslında yeni  bir sis-
tem değil. 2001 yılından bu yana  
uygulanmakta olan  4632 sayılı 
yasa sistemin iskeletini oluşturu-
yor.Sisteme gönüllü giriş, kesinti 
oranları, yaş ve statü gibi birçok 
ölçütte yapılan bazı değişiklikler-
le durağan bir seyir izleyen sis-
tem daha dinamik bir yapıya ka-
vuşmuş oldu.

Zorunlu bireysel emeklilik sis-
temine 29.05.2009 tarihli ve 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka-
nunun 28. Maddesi kapsamın-
da olup 45 yaşını doldurmamış 
olanlar ile, 5510 Sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigorta-
sı Kanunu’nun 4. Maddesinin (a) 
ve (c) bentlerine göre çalışanlar, 
işverenin belirlediği bir emekli-
lik sözleşmesi dahilinde zorun-

lu emeklilik planına dahil ediliyor. 
Bu kapsamda, zorunlu BES uygu-
laması sadece 45 yaş üstünde-
ki Türk vatandaşları ile Türk va-
tandaşlığından çıkma izni almış 
olmakla birlikte Türkiye’de çalış-
makta olanlardan bir hizmet akdi 
ile bir veya birden fazla işveren 
yanında çalışanlar için geçerli. 
Türkiye’de çalışan yabancılar zo-
runlu BES  kapsamına girmiyor.

18 yaşın üzerinde fiil ehliyetine 
sahip her bireyin gönüllü olarak 
ve kendisinin serbest bir şekilde  
belirlediği katkı oranına göre ka-
tıldığı  BES uygulaması 6740 sa-
yılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun-
la birlikte  kademeli olarak 1000 
ve üzeri işçi çalıştıran işveren-
ler için 1 Ocak 2017 tarihinde zo-
runlu hale getirildi.Çalışan sayısı 
250 ve üzerinde ancak 1000’den 
az olan işverenlere bağlı ola-
rak çalışanlar 01.04.2017 tarihin-
den itibaren,Çalışan sayısı 100 ve 
üzerinde ancak 250’den az olan 
işverenler ise  01.07.2017 tarihin-
den itibaren zorunlu olarak siste-
me dahil edildiler.Kademeli geçiş 
sürecinde ise 

Çalışan sayısı 50 ve üzerinde an-
cak 100’den az olan işverene 
bağlı olarak çalışanlar 01.01.2018 
tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı 10 ve üzerinde an-
cak  50’den az olan işverene bağ-
lı olarak çalışanlar 01.07.2018 tari-

hinden itibaren,

Çalışan sayısı 5 ve üzerinde an-
cak 10’dan az olan işverene bağ-
lı olarak çalışanlar 01.01.2019 ta-
rihinden itibaren zorunlu olarak 
sisteme dahil olmuş olacaklar. 

Burada çalışan sayısından ka-
sıt e-bildirge ya da muhtasar be-
yannamelerde bildirilen çalışan 
sayısını ifade ediyor. Sisteme gi-
rişte  sadece 45  yaş altına de-
ğil tüm çalışanların sayısına bakı-
lıyor. 1 Ocak 2018 tarihinde ge-
çiş için Aralık 2017 bildirgelerin-
deki ,  1 Temmuz 2018  için Hazi-
ran 2018 bildirgelerindeki  1 Ocak 
2019 için ise  Aralık 2018 tarihin-
deki bildirgelerde yer alan çalışan 
sayıları baz olarak alınıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz kriterleri 
sağlamış olan  işverenler, otoma-
tik katılım için Hazine Müsteşar-
lığı tarafından yetkilendirilmiş ve 
www.egm.org.tr adresinde ilan 
edilmiş olan emeklilik şirketlerin-
den en az biri ile emeklilik sözleş-
mesi imzalamak zorunda.Bunun 
yanı sıra  işverenler, katkı payla-
rının yönlendirileceği fonlara iliş-
kin olarak çalışanlarının  “faiz içe-
ren” veya “faiz içermeyen” şeklin-
deki tercihlerini de almak, tercih-
te bulunmayanlar adına tercih-
te bulunmak, çalışan bilgilerini 
şirkete göndermek ve çalışanın 
sözleşme  ile ilgili olabilecek ta-
leplerini de emeklilik şirketlerine 
iletmekle yükümlüler. Uygulama 
kapsamında zorunlu BES’e dahil 
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olanlardan fon işletim gideri ke-
sintisi dışında herhangi bir kesinti 
yapılmıyor. Fon işletim kesintile-
ri tercih edilen fon tiplerine  göre 
değişiklik gösterebiliyor.

Yukarıdaki şartlara uygun olan ve  
bireysel emeklilik sistemine dahil 
olan işyerlerinde çalışmaya baş-
layan çalışanlar, hizmet akdinin 
yürürlüğe girmesiyle birlikte ken-
diliğinden otomatik olarak emek-
lilik planına dahil edilecek ve  ça-
lıştığı  aya ait prime esas kazan-
cının %3’ü oranında hesaplana-
cak olan katılım payını ödeyecek. 
Bu kapsamda çalışanların prime 
esas kazançları üzerinden kesi-
len bireysel emeklilik prim tutar-
ları, çalışanın ücretinin ödeme 
gününü takip eden iş günü içe-
risinde işveren tarafından emek-
lilik şirketine aktarılacak. İşveren-
ler  içinse  herhangi bir  katkı payı 
söz konusu değil.

2017 yılı için prime esas kazanç 
alt sınırı 1.777,50 lira (asgari ücret) 
üst sınırı ise 13.331,40 lira olarak 
uygulanıyor. Bu doğrultuda as-
gari kesinti tutarı, asgari ücretli 
çalışanlar için aylık 53 lira ile  399 
TL arasında değişecek. Bunun 
yanısıra  çalışan, otomatik katılı-
mına ilişkin emeklilik sözleşme-
sinde belirlenen tutardan daha 
yüksek bir tutarda kesinti yapıl-
masını işverenden talep edebile-
cek.

Peki ya kesinti yapılmazsa? Zo-
runlu BES’de sorumluluk tama-
men  işverene ait.  İşverenlerin 
primleri eksik, hatalı hesaplama-
ları ya da ödeme gününü  gecik-
tirerek emeklilik şirketine primi 
aktarmaları durumunda çalışa-
nın uğrayacağı parasal kayıptan 
işverenler sorumlu olacak. Ayrı-
ca, yükümlülüklere uymayan iş-
verenlere  her bir ihlal için perso-
nel başına yüz lira idari para ce-
zası uygulanacak.

Zorunlu BES Gerçekten zorun-
lu mu?

Çalışan, zorunlu bireysel emek-
lilik sistemine dahil olduğunun 
kendisine bildirildiği tarihi takip 
eden iki ay içinde sözleşmeden 
cayabilecek. Ancak bu konudaki 
iradesini emeklilik şirketine yazılı 
olarak bildirmesi gerekiyor. Cay-
ma halinde, ödenen katkı payla-
rı ve varsa varsa yatırım gelirle-
ri  10 iş günü içerisinde çalışana 
iade ediliyor.

Bu durumda akıllara şu soru gele-
bilir. Zaten BES’im var,bende  zo-
runlu BES kapsamında mıyım?Bu 
sorunun yanıtı “Evet zorunlu-
sunuz.”  Daha önceden BES sis-
temine kayıtlı olan çalışanlar-
da   otomatik olarak sisteme da-
hil edilecek . İsteyen ikisini birden 
devam ettirebilecek.İsteyen Zo-
runlu BES’den cayma hakkını kul-
lanarak ayrılabilecek.

Çalışanlar , %25 devlet katkısın-
dan yararlanacak. Bunun yanın-
da çalışanlara  cayma hakkını 
kullanmaması durumunda, siste-
me girişte bir defaya mahsus ol-
mak üzere 1.000-TL tutarında ek 
devlet katkısı da sağlanacak.An-
cak  İlk 3 yılda sistemden ayrılan-
lar devlet katkısından yararlana-
mayacak. Devlet katkısı hak ediş 
oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 
yıl için yüzde 35, 10 yılını doldu-

ranlar için yüzde 60, sistemde en 
az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını ta-
mamlayan çalışanlar için yüzde 
100 olacak.

Sistem iki yıllık süreçler içerisin-
de kendisini yenileyecek.Cayma 
hakkını kullanıp aynı şirkette ça-
lışmaya devam edenler de  tek-
rardan sisteme dahil edilecekler. 
İşe yeni başlayan çalışanlar daha 
önceki şirketlerinde Zorunlu BES 
kapsamında çalışıp çalışmadık-
larını  işverenlerine bildirmekle 
yükümlü olacaklar .Çalışan daha 
önce çalıştığı işyerinden  otoma-
tik BES’li  ise yeni işyeri  Otomatik 
Katılımlı BES kapsamında olmasa 
bile süreç aynen devam edecek

Yukarıda ana hatları ile anlat-
maya çalıştığımız Zorunlu Bi-
reysel Emeklilik Sistemi  ( BES ) 
Türkiye’de henüz gelişim aşama-
sında. Yatırım seçeneklerin artı-
rılması, kısıtlamaların azaltılma-
sı finansal danışmanlık hizmetleri 
sunulması, daha geniş emeklilik 
seçenekleri ,çalışanlar kadar işve-
renin de katkıda bulunduğu çe-
şitli vergi avantajları ile dolu bir 
BES sisteminin geleceğinin son 
derece parlak olduğunu düşünü-
yorum.
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1- Kurulacak şirket türü seçimi ve Avantajları:

A- Şahıs İşletmesi

Şirket kurarken mevcut türlerden en çok yararla-
nılan  Şahıs İşletmesi, Anonoim, Limited şirketler 
üzerinden açıklamaya çalışacağız. Söz konusu ku-
ruluşun tercihini yaparken kuruluş maliyet avantaj-
ları bakımından öncelikle  şahıs ya da  limited ve  
anonim şirketler arasındaki farklar, kuruluş sırasın-
daki ortaya çıkabilecek maliyetler, vergi avantajları 
üzerinde durulacaktır.  

Örneğin Kurulan Şirketin Şahıs şirketi olarak seçil-
mesi halinde işletme sahibinin kuruluş için yüküm-
lülüğü defter tasdiki (yevimiye envanter kebir- iş-
letme hesabı esası geçerli ise işletme defteri tutma-
sı gerekir ), ve vergi dairesinin kuruluş sırasında ta-
lep ettiği, noterden alınması gereken imza beyan-
namesi gibi işlemleri yerine getirmesi gerekir.

Ayrıca şahıs işletmelerinin ticaret siciline sermaye 
şirket niteliğinde kayıtlı olma ve bunun maliyetle-
rine katlanma zorunluluğu olmadığı gibi, kar dağı-
tımı , genel kurul işlemleri,  kapanış hallerinde bir 
tasfiye sürecini gerçekleştirme gibi yükümlülükle-
ri de doğmamaktadır.   

Konudan uzaklaşmamak kaydıyla da şunu da be-
lirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum: Söz ko-
nusu şahıs işletmeleri bilanço defteri tutuyorlarsa 
Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına kayıt olmak zo-
runda, işletme defteri tutuyorsa Esnaf Sanatkarlar 
Odası  Siciline ve Odasına kayıt yaptırmak zorun-
dadır.

Şahıs işletmelerinin dez avantajları arasında vergi 
ve shk borçları karşısında işletme sahibi tüm mal 
varlığı ile sorumlu olurken , Gelir vergisi kanunun 
artan oranlı tarifesine tabi olduğu için, karlılık du-
rumu nedeniyle % 35 e varan vergi yükümlülüğüne 
de tabi olması söz konusudur.

Lİmited ve Anonim  şirketi Kuruluşu:

 Limited ve anonim şirketler tek ortak gerçek kişi ile 
kurulablir. Bu da ortaklar arsında ileride yaşanabile-
cek risklerin önlenmesi açısından önem taşır.

Söz konusu  sermaye  Lİmited şirketlerde 10.000,00 
TL iken anonim şireketlerde 50.000 TL olup serma-
yenin ¼ ünün açılacak banka hesabına blokesi ile 
bu şirket kurulabilir.

Vergi ve SGK borçlarında Limited şirketlerde mü-
dürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borç-
larından ortaklar tüm malvarlığı ile sorumlu.  Ano-
nim şirketlerde ise yönetim kurulu üyesi olmayan 
şirket ortağının Vergi ve SGK prim borçlarından hiç-
bir sorumluluğu bulunmamakta.

Lmited şirketlerde kaç yıl geçerse geçsin hisse dev-
rinden elde edilen gelirden DEĞER ARTIŞ KAZAN-
CI olarak gelir vergisi hesaplanıyor. Anonim şirket-
lerde satın alındıktan sonra en az iki yıl elde tutulan 
pay senetlerinin satışından vergi alınmıyor.

 Limited şirketlerde hisse devrinin genel kurul ona-
yı ile noterden yapılması ve ticaret siciline tescili 
zorunlu. Anonim şirketlerde ise hisse devrinin no-
terden yapılma ve ticaret siciline tescil ettirilme zo-
runluluğu yok.

Şirketlerde ana sözleşme değişikliklerine ilişkin iş-
lemler şu şekildedir:. Limited şirketlerde esas ser-
mayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarının kararı 
ile yapılabilir. Anonim şirketlerde ise şirket esas ser-
mayesinin yarısını temsil eden ortaklar kararı ile ya-
pılabilecek.

Anonim şirketi kurarken işletme ve kurma faaliyet-
leri Limited şirketle kıyaslandığında daha masraflı.

Hem Anonim hem de Limited Şirketlerde mali kar-

Şahıs İşletmesi ve Sermaye Şirket Kuruluş 
Seçimi ve Hangisi Avantajlı, Kuruluş 
Şekilleri:

SMMM Halil DEMİREL
Basın Yayın Komisyon Başkanı



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

73

dan alınan vergi oranı sabit. Karlılık ne 
olursa olsun elde edeceği kardan sade-
ce % 22 (2018-2019-2020 için) vergi ora-
nı üzerinden vergi ödüyorlar. AncakYıl so-
nunda kar dağıtımı yaparsa, dağıtılacak 
kar %15 kurum stopajına tabi.

Yukarıdaki açıklamalara göre Anonim şir-
ket kurmak daha avantajlı konuma geç-
mek isteyenler için tercih sebebi olacak.

ANONİM ŞİRKET-LİMTED ŞİRKET 
KURULUŞU ŞEKİLLERİ:

1-Ana sözleşmesi hazırlanır 

2-Ana sözleşme tasdik edilir; 5 Nüsha

3-Her bir ortak adına tescil talepnamesi 
düzenlenir;3 nüsha

4-Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesi-
ne gidilerek potansiyel vergi kimlik numa-
rası alınır. 

(MERSİS sistemine geçen yerlerde mersis 
üzerinden temin edililiyor. )

Bu numara şirket tescil edildikten sonra 
şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. 
Ancak kuruluş aşamasında bankaya şirket 
sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için 
potansiyel vergi numarasına ihtiyaç var-
dır.  Bankaya gidilerek ortaklar tarafından 
şirket adına sermayenin %25’i bloke ettiri-
lir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurlu-
ğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Bloke tuta-
rı şirket tescil olduktan sonra şirket işlem-
lerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebi-
leceği gibi açılacak şirket hesabına da ak-
tarılabilir. Aynı zamanda rekabet kurumu 
payı da yatırılarak dekontu alınmalı ve Ti-
caret Sicil Memurluğu’na iletilmelidir.

5-Kuruluş bildirim formu (TİCARET ODA-
SI WEB SAYFASI); 2 Nüsha olarak doldu-
rulur.

6-Ticaret Sicil Evrağı (TİCARET ODASI 
WEB SAYFASI);2 nüsha olarak doldurulur.

7-Hükmi şahıslara ait oda kayıt beyanna-
mesi (TİCARET ODASI WEB SAYFASI); 2 
Nüsha olarak doldurulur.

NOT: Hükmi şahıslara ait oda kayıt be-
yannamesi verilirken ekine sicil talepna-
mesi eklenir. Söz konusu dilekçe vekale-
ten verilirse ekine imza beyannamesi de 
eklenir. Yetkili ortağa ait fotoğraf da ekle-
nir.2 adet 

8- Sicil masrafları ve oda masrafları yatırı-
lır.Dekontlar Alınır.

9-Defter tasdiki yapılır.Tasdiki yapılacak 
defterler şunlardır;

-YEVMİYE (ANONİM ŞİRKET, LİMİTED ŞİR-
KET)

-EVANTER(ANONİM ŞİRKET-LİMİTED 
ŞİRKET) 

-KEBİR(ANONİM ŞİRKET-LİMİTED ŞİRKET)

-MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERi 
(LİMİTED ŞİKET)

-ORTAKLAR PAY DEFTERİ(ANONİM ŞİR-
KET- LİMİTED ŞİRKET)

-DAMGA VERGİSİ DEFTERİ(ANONİM ŞİR-
KET)

-KARAR DEFTERİ-GENEL KURUL TOP-
LANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ-(ANONİM 
ŞİRKET) İçin.

10-Evraklar odaya teslim edildikten son-
ra Sicil Müdürlüğünden sicil tasdiknamesi 
alınarak işlem bitirilir.
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TR90 Bölgesindeki SMMM Oda Başkanlarının 
Bobi Frs Konusundaki Görüşleri
Chaırs Of The Chamber Of Certıfıed Publıc Accountants’ Opınıons In 
Tr90 Region On Lmes

Yrd. Doç. Dr. Züleyha YILMAZ
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Bölümü, 

zuleyhayilmaz@odu.edu.tr, Ordu / Türkiye

ÖZET

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu’nun (KGK) 2014 yı-
lında aldığı karar ile Kamu Yararını İlgi-
lendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamında-
ki sermaye şirketleri ve Türkiye Muhase-
be Standartları (TMS) / Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (TFRS) ve yorum-
larını uygulamayı tercih eden şirketlerin, 
TMS/TFRS hükümlerini uygulamaları zo-
runludur. Diğer şirketler ise 1992 yılın-
da yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygu-
lama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve 2014 
yılında yayınlanan “TMS’leri Uygulama-
yan Şirketlerin Finansal Tablolarının Ha-
zırlanmasında Uygulanacak İlave Husus-
lar” Kararı’na uygun olarak finansal tablo-
larını hazırlamaktadır. Finansal tabloların 
öncelikle vergi için hazırlanması ise ger-
çeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmaları-
nı engellemektedir. Bunu önlemek adı-
na KGK, 29 Temmuz 2017 tarihinde ba-
ğımsız denetime tabi olup Türkiye Mu-
hasebe Standartları’nı uygulamayan bü-
yük ve orta boy işletmeler için “Büyük 
ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Ra-
porlama Standardı (BOBİ FRS)” nı yayın-
lamıştır. Bu çalışmanın amacı, 01.01.2018 
tarihinde yürürlüğe girecek BOBİ FRS ko-
nusunda TR 90 Bölgesi’nde faaliyet gös-
teren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler Odası (SMMMO) Başkanlarının görüş-
lerinin alınmasıdır. Araştırmada yöntem 
olarak yarı yapılandırılmış mülakat tek-
niği kullanılmıştır. Araştırma sonucun-
da, BOBİ FRS’yi uygulayacak muhasebe 
meslek mensuplarının yeterli bilgiye he-
nüz sahip olmamaları, genel olarak bilgi 
için muhasebe yerine vergi için muhase-
be kültürüne sahip olmaları ve işletmele-
rin teknik alt yapı ve donanım olarak ha-
zır bulunmamaları nedeniyle Türkiye’nin 
BOBİ FRS için henüz hazır olmadığı gö-
rülmüştür.

Anahtar Kelimeler: BOBİ FRS, Büyük ve 
Orta Boy İşletmeler, Muhasebe Standart-
ları,  Muhasebe Eğitimi.

ABSTRACT

As a result of the decision taken by The 
Public Oversight Accounting and Audi-

ting Standards Authority (POA) in 2014, 
corporations within the scope of Pub-
lic Interest Entities (PIEs) and compani-
es that choose to implement Turkish Ac-
counting / Financial Reporting Standards 
(TAS/IFRS) or their interpretations are 
obliged to implement the regulations in 
these Standards. Other companies pre-
pare their financial statements in accor-
dance with the General Communiqué 
on Accounting System Application pub-
lished in 1992 and the “Supplementary 
Note on the Preparation of Financial Sta-
tements of Companies Not Implemen-
ting TAS” published in 2014. Preparing fi-
nancial statements primaryly for taxes is 
a major obstacle to the preparation of fi-
nancial statements in a fair and compa-
rable manner. Therefore, POA has pub-
lished “the Financial Reporting Standard 
for Large and Medium-Sized Enterprises 
(LMEs FRS)” on 29 July 2017 for  the en-
terprises that are subject to independent 
audit and do not implement TAS. The 
objective of this study is to take opinions 
of the Chairs of the Chamber of Certified 
Public Accountants operating in the TR 
90 region of Turkey on the applicability 
of the LMEs FRS, which will be effective 
as of 01.01.2018. A semi-structured in-
terview technique was used in the rese-
arch. As a result of the study, because the 
accounting professions who will apply 
the LMEs FRS do not yet have enough 
knowledge about the issue and have the 
accounting culture for tax rather than in-
formation in generally, and the enterpri-
ses do not have technical infrastructure 
and hardware, it is seen that Turkey is not 
yet ready for LMEs FRS.

Keywords: LME’s FRS, Large and Medium 
Enterprises, Accounting Standards, Ac-
counting Education.

1. GİRİŞ

Finansal raporlama ile gerek işletme sa-
hibi veya yöneticileri gibi işletme içi bil-
gi kullanıcılarına gerekse işletmenin fi-
nansal durumu ve performansı ile ilgili 
bir yargıya varmaya çalışan işletme dışı 
bilgi kullanıcılarına yararlı olacak bilgiler 

sunulması amaçlanmaktadır. TMS/TFRS 
hükümleri doğrultusunda hazırlanan fi-
nansal tablolarla ihtiyaca ve gerçeğe uy-
gun, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve za-
manlı finansal bilgi sunulmaktadır. Kamu 
Gözetimi Kurumu tarafından hazırlanan 
ve 29.07.2017 tarihli ve 30138 sayılı Res-
mi Gazete ile yürürlüğe konulan “Büyük 
ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Ra-
porlama Standardı Hakkında Tebliğ” ile 
bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS 
uygulamayan işletmelerin de karşılaştırı-
labilir, ihtiyaca ve gerçeğe uygun finan-
sal tablolar sunabilmesi amaçlanmıştır 
(BOBİ FRS Hakkında Tebliğ, 2017: Mad-
de 1). 

Bir işletmenin büyük işletme olarak de-
ğerlendirilebilmesi için art arda iki rapor-
lama döneminde 75 milyon TL ve üze-
ri aktif toplamına sahip olmak, 150 mil-
yon TL ve üzeri yıllık net satış hasılatı-
na sahip olmak veya 250 ve üzeri orta-
lama çalışana sahip olmak kriterlerinden 
ikisini sağlaması gerekir (BOBİ FRS Hak-
kında Tebliğ, 2017: Madde 6.1). Bağımsız 
denetime tabi olup bu kriterleri karşıla-
yamayan işletmeler ise finansal raporla-
rını hazırlarken orta boy işletmelerin uy-
ması gereken kurallara tabi tutulmuştur 
(Gücenme-Gençoğlu, 2017: 2). Finan-
sal tablolarının hazırlanmasında BOBİ 
FRS’yi uygulayan işletmeler, isteklerine 
bağlı olarak ancak iki yıl geçmesi halin-
de TFRS’yi uygulamaya geçebilirler. Di-
ğer taraftan en az 2 yıl isteğe bağlı TFRS 
uygulayan işletmeler isteklerine bağlı 
olarak BOBİ FRS uygulamaya geçebilirler 
(BOBİ FRS Hakkında Tebliğ, 2017: Madde 
5). BOBİ FRS’nin genel özellikleri aşağıda-
ki gibi özetlenebilir (www.kgk.gov.tr):

• BOBİ FRS, işletmelerin genel ola-
rak karşılaşabileceği bütün muhasebe iş-
lemlerini başka bir standart setine ihtiyaç 
duymadan finansal tablolarına yansıtabi-
leceği esasların yer aldığı 27 bölümden 
oluşmaktadır.

• Kabul edilebilir bir finansal raporla-
ma çerçevesine sahiptir.  

• UMS/UFRS uygulamaları ve AB dü-
zenlemeleri ile uyumludur.

makale
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• BOBİ FRS’de orta büyüklükteki iş-
letmeler için genel olarak maliyet esaslı 
bir finansal raporlama öngörülmüş; bü-
yük işletmeler için ise ilâve yükümlülük-
ler getirilmiştir.

• BOBİ FRS ekinde solo ve konsolide 
finansal tablo örnekleri ve Terimler Söz-
lüğüne yer verilmiştir.

• Konular sade ve anlaşılabilir bir dille 
yazılmıştır.

BOBİ FRS, 27 bölümden oluşmaktadır ve 
Bölümler TMS/TFRS ve AB düzenlemele-
ri ile uyumludur. BOBİ FRS ile TMS/TFRS 
arasında bazı farklılıklar bulunmakta olup 
bu farklılıklar genel olarak daha sade bir 
dille yazılmış olan BOBİ FRS’de bazı stan-
dartların kapsam dışı bırakılmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar; BOBİ 
FRS’de kapsamlı kar kavramının kullanıl-
maması, finansal durum tablosu, kar za-
rar tablosu ve özkaynak değişim tablosu 
formatlarında farklılıklar bulunması, orta 
büyüklükteki işletmeler için genel olarak 
maliyet esasına dayalı finansal raporlama 
yapılması, büyük işletmeler için gerçeğe 
uygun değer kavramının korunması an-
cak ilave yükümlülükler getirilmesi şek-
linde sıralanabilir (Gücenme-Gençoğlu, 
2017: 1). Büyük işletmeler için getirilen 
ilave yükümlülükler ise aşağıdaki gibi sı-
ralanabilir (ismmmo.org.tr):

• Büyük işletmeler konsolide finan-
sal tablo hazırlamak zorundadırlar. Bun-
lar dışındaki diğer işletmeler ise isterler-
se konsolide finansal tablo düzenleyebi-
lirler.

• Konsolide finansal tablo hazırlayan 
şirketler, ayrıca solo finansal tablolarını 
da hazırlamak zorundadırlar. 

• Büyük işletmeler, konsolide ve solo 
finansal tablolarında ertelenmiş vergi tu-
tarlarını sunmak zorundadırlar. 

• Büyük işletmeler, bağlı ortaklık edi-
nimleri şeklindeki işletme birleşmelerin-
de “Bölüm 21-İş Birleşmeleri” hükümleri-
ni uygularken, bu işletmeler dışındakiler 
bu bölümü uygulamayabilirler.

• Faaliyet bölümleri ve ilişkili taraflar-
la gerçekleştirilen işlemler gibi ilave açık-
lamaları sadece büyük işletmelerin yap-
maları zorunludur. 

Genel çerçeveden bakıldığında ise BOBİ 
FRS’nin TMS/TFRS’lerin sadeleştirilmiş 
hali olduğu ve TMS/TFRS’lerde farklı bö-
lümler altında incelenen bazı uygulama-
ların BOBİ FRS’nda tek bölüm altında top-
landığı görülmektedir. Bu uygulamaya 
örnek olarak TMS/TFRS’nda” TMS-11: İn-
şaat Sözleşmeleri”, “TMS-15: Müşteri Söz-
leşmelerinden Hasılat” ve “TMS18: Hası-
lat” bölümlerinde ayrı ayrı yer alan hası-
lat kavramının BOBİ FRS’nda “Bölüm-5: 

Hasılat” başlığı altında yer aldığı görül-
mektedir. BOBİ FRS’nda benzer bir uygu-
lama finansal araçlar ve özkaynaklar için 
de yapılmıştır. TMS/TFRS’nda “TFRS-7: Fi-
nansal Araçlar: Açıklamalar”, “TFRS-9: Fi-
nansal Araçlar”, “TMS-32: Finansal Araç-
lar: Sunum” ve “TMS-39: Finansal Araç-
lar” bölümlerinde ayrı ayrı incelenen fi-
nansal araçlar BOBİ FRS’de “Bölüm-9: Fi-
nansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü 
altında sadeleştirilerek ve birleştirilerek 
verilmiştir  (www.kgk.gov.tr; Gücenme-
Gençoğlu, 2017: 3). Diğer taraftan varlık 
ve yükümlülüklerin tanımları ve bunların 
finansal durum tablosunda bulunması 
için gereken koşullar aynıdır (Gücenme-
Gençoğlu, 2017: 4).

Araştırmada ilk olarak Türkiye’de finansal 
raporlama uygulamalarının gelişim süre-
ci ve BOBİ FRS’nin ortaya çıkışı incelen-
miş, ardından araştırmanın yöntemi ve 
örneklemi açıklanmıştır. Bulgular kısmın-
da ise TR 90 Bölgesi’nde faaliyet göste-
ren SMMM Odası başkanlarının yarı ya-
pılandırılmış mülakat formu ile sorulan 
sorulara verdikleri yanıtlar değerlendiri-
lerek, katılımcıların görüşleri yorumlan-
mıştır. Araştırmanın sonuç ve tartışma 
kısmında tespit edilen sorunlara yönelik 
çözüm önerileri sunulmuştur.

2. TÜRKİYE’DE FİNANSAL RAPORLA-
MA UYGULAMALARININ GELİŞİMİ VE 
BOBİ FRS

15.12.1999 tarihli ve 4487 sayılı “Serma-
ye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-
ması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica-
ret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret 
Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Tica-
ret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Tica-
ret Borsaları Birliği Kanununun Bir Mad-
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun” ile 
28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’na (SPK) ekleme yapıl-
mıştır. İlgili Kanun’un 27. maddesine ek-
lenen Ek Madde 1 ile Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur. 
Kanun’da ifade edildiği üzere kamu tüzel 
kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sa-
hip TMSK ile;

• Finansal tabloların ihtiyaca uygun, 
gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırıla-
bilir ve anlaşılabilir nitelikte olmalarının 
sağlanması,

• Ulusal muhasebe ilkelerinin geliş-
mesi ve benimsenmesini sağlayacak ve 
kamu yararı için uygulanacak ulusal mu-
hasebe standartlarınının saptanması ve 
yayınlanması, 

hedeflenmiştir. 2002 yılında 9 üye ile faa-
liyetlerine başlayan TMSK, 16.01.2005 ta-
rihli ve 25702 sayılı Resmi Gazete ile “Fi-
nansal Tabloların Hazırlanma ve Sunul-
ma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçe-

ve hakkında Tebliğ” ve “Finansal Tablola-
rın Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ” adlı 
ilk tebliğlerini yayınlamıştır. TMSK ilerle-
yen süreçte Uluslararası Muhasebe Stan-
dartları (UMS / International Accounting 
Standards-IAS), Uluslararası Finansal Ra-
porlama Standartları (UFRS / Internatio-
nal Financial Reporting Standards–IFRS), 
bu Standartlara ait kavramsal çerçeve ve 
yorumların Türkçe‘ ye çevrilmesini ve 
Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmesini sağlamıştır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rulu (BDDK) daha önce kendi yayınla-
dıkları düzenlemelere tabi olarak finan-
sal tablo hazırlayan bankaların 31 Ara-
lık 2016 tarihinden itibaren finansal tab-
lolarını TMSK tarafından yayınlanan hü-
kümlere göre düzenlemelerini kabul et-
miştir. Benzer şekilde 1 Ocak 2008 tari-
hinden itibaren T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı, Bireysel Emeklilik Şirketleri 
ve Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin dü-
zenleyecekleri finansal tablolarda TMSK 
tarafından yayınlanan hükümleri dikka-
te almalarını uygun bulmuştur. Son ola-
rak SPK, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren  Seri:XI, No:29 “Sermaye Piyasasın-
da Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliği” ile borsa şirketleri, aracı kurum-
lar, portföy yönetim şirketleri ve bu işlet-
melerin bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortak-
lıkları için daha önce geçerli olan Seri:XI, 
No:25 Tebliği’ni yürürlükten kaldırarak 1 
Ocak 2008 itibaren bu şirketlerin finan-
sal tablolarını hazırlamalarında TMSK hü-
kümlerini uygulamalarını kabul etmiştir 
(www.spk.gov.tr; Ernst&Young, 2011:4; 
Kocamaz, 2012:111). 

2 Kasım 2012 tarihinde 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile bağım-
sız denetim alanını düzenlemek amacıy-
la Kamu Gözetim Kurumu kurulmuş ve 
TMSK kapatılarak bu kuruma devredil-
miştir. KGK’nın temel amacı, doğru, gü-
venilir ve karşılaştırılabilir finansal rapor-
lamanın hazırlanmasını ve sunulması-
nı sağlamak ve bu şekilde yatırımcıların 
çıkarlarını ve kamu yararını korumaktır. 
KGK bu amaç doğrultusunda borsa şir-
ketleri, bankalar ve sigorta şirketleri başta 
gelmek üzere belirli niteliklere göre bü-
yük ölçekli şirket olarak kabul edilen şir-
ketlerin denetimlerini gözetmek ve izle-
mek için kurulmuştur. KGK’nun görevle-
ri aşağıdaki gibi listelenmiştir (www.kgk.
gov.tr):

• Bağımsız denetim kuruluşlarını ve 
denetçileri yetkilendirmek, 

• Bağımsız denetimde uygulama bir-
liği sağlayarak güven ve kaliteyi arttır-
mak,
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• TMS/TFRS ve eklerini oluşturmak ve 
yayımlamak,

• Türkiye Denetim Standartlarını 
(TDS) oluşturmak ve yayımlamak. 

Sonuç olarak TMSK tarafından başlatı-
lan ve KGK tarafından sürdürülen çalış-
malar neticesinde günümüzde yürürlük-
te olan 1 adet “Finansal Raporlamaya İliş-
kin Kavramsal Çerçeve”, 15 adet “Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (TFRS)”, 
28 adet “Türkiye Muhasebe Standartla-
rı (TMS)”, 18 adet “Türkiye Finansal Ra-
porlama Standartları Yorumları” ve 7 adet 
“Türkiye Muhasebe Standartları Yorumla-
rı” bulunmaktadır. 

Yapılan pek çok düzenleme ve mevzua-
ta dahil edilen pek çok kanun, tebliğ, vb. 
gibi hüküm ile Türkiye’de TMS/TFRS’lerin 
uygulanması belirli bir düzene konul-
muştur. TMS/TFRS uygulamalarını taki-
ben 1 Kasım 2010 tarihli ve 27746 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 208 numa-
ralı “KOBİ’ler için Türkiye Finansal Rapor-
lama Standardı Hakkında Tebliğ” ile ka-
muya hesap verme yükümlülüğü olma-
yan ve genel amaçlı finansal tablo ya-
yımlayan işletmeler için de muhasebe 
standartlarının uygulanması söz konusu 
olmuştur. 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 
numaralı “Türk Ticaret Kanunu”nun 88. 
maddesi ile Kanun’da belirtilen işletme-
lerin TMSK tarafından yayımlanan Stan-
dartlara, kavramsal çerçevede yer alan 
muhasebe ilkelerine ve bunların ayrıl-
maz parçası olan yorumlara aynen uy-
maları zorunlu hale getirilmiştir (TTK, 
2011: Madde 88-1). Bu Kanun’un Geçi-
ci Madde 1’ine göre ise TMSK tarafından 
belirlenen Türkiye muhasebe Standart-
larının TMS/TFRS ve yorumları ile KOBİ 
TFRS’den oluştuğu ifade edilmiştir. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
(KOBİ) tanımlanması ve sınıflandırılması 
18 Kasım 2005 tarihli ve 25997 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nite-
likleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yö-
netmelik” ile yapılmıştır. 2012 yılında ya-
pılan değişiklik ile Yönetmeliğin 4.Mad-
desi b bendine göre KOBİ: “İkiyüzelli ki-
şiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço-
sundan herhangi biri kırk milyon Türk Li-
rasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mik-
ro işletme, küçük işletme ve orta büyük-
lükteki işletme olarak sınıflandırılan eko-
nomik birimleri veya girişimleri” ifade 
eder. Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
olan KOBİ’lerden yine Kanun’da belirtilen 
niteliklere sahip olanlarının da bu stan-
dartları uygulamalarının 1 Ocak 2013 ta-
rihi itibariyle zorunlu olması planlanmış-
tır. Ancak, KOBİ’lerin standartları uygula-

maya gerek donanım ve altyapı gerek-
se eğitimli muhasebe personeli eksikli-
ği gibi nedenlerle hazır olmamaları ne-
ticesinde, bu zorunluluk önce ertelenmiş 
sonra tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

26 Ağustos 2014 tarihli ve 29100 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan KGK Ku-
rul Kararı ile TMS/TFRS’leri uygulayacak 
işletmeler ile bağımsız denetime tabi iş-
letmeler ayrıştırılmıştır. Bu kararı takiben 
KGK, 2015 yılı itibariyle bağımsız dene-
time tabi olup TMS/TFRS’leri uygulama-
yan işletmeler için yeni bir finansal ra-
porlama standardı oluşturulması çalış-
malarını başlatmıştır (Yünlü, 2016: 24). İl-
gili Kararda sunulan listedeki kurum, ku-
ruluş ve işletmeler 1 Ocak 2014 tarihi ve 
sonrasında başlayan hesap dönemleri-
ne ait finansal tablolarını TMS hükümle-
rince hazırlayacaklardır. Bu listede yer al-
mayan kurum, kuruluş ve işletmeler ise 
isteğe bağlı olarak TMS hükümlerini uy-
gulayabilecek, kapsama dâhil olmayan-
lar ise KGK tarafından yeni bir bilgilendir-
me yapılıncaya kadar yürürlükteki mev-
zuatı uygulamaya devam edeceklerdir. 
TMS/TFRS’yi uygulamak zorunda olma-
yan işletmeler için ise 29.12.2014 tarihin-
de yürürlüğe konan 41 sayılı KGK kara-
rıyla “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin 
Finansal Tablolarının Hazırlanmasında 
Uygulanacak İlave Hususlar” ile beraber 
“MSGUT’ ni finansal tablolarının hazırlan-
masında kullanmaları gerekli görülmüş-
tür (www.kgk.gov.tr). 

Bu uygulamanın getirdiği sakınca ise bu 
iki ayrı tebliğin birbirine uyumlu olma-
ması nedeniyle işletmelerin iki ayrı fi-
nansal tablo hazırlamak zorunda kalma-
larıdır (Gücenme-Gençoğlu, 2017: 2). Bu 
ikilemi ortadan kaldırmak için KGK 2017 
Temmuz ayında 1.1.2018 tarihi ve sonra-
sında başlayan hesap dönemleri için yü-
rürlüğe konmak üzere BOBİ FRS finan-
sal raporlama çerçevesini yayımlamıştır.  
Ancak bütün şirketler yasal kayıt ve def-
terlerinin tutulmasında VUK hükümleri-
ne uymaya devam edeceklerdir (www.
archive.ismmmo.org.tr). KGK verileri-
ne göre, 2016 yılında bağımsız deneti-
me tabi 6.250 şirket bulunmakta, bu şir-
ketlerden 1.550’si  KAYİK tanımına uyma-
ları nedeniyle TFRS’leri uygulamakta, ka-
lan 4.700 şirketin ise BOBİ FRS’yi uygula-
maları öngörülmektedir. KAYİK’ler kapsa-
mına alınan işletmeler; halka açık şirket-
ler, bankalar, sigorta, reasürans ve emek-
lilik şirketleri, faktöring şirketleri, finans-
man şirketleri, finansal kiralama şirketleri, 
varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonla-
rı, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Serma-
ye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan 
ihraççılar ve sermaye piyasası kurumla-
rı olarak listelenebilir (www.archive.ism-
mmo.org.tr).

3. LİTERATÜR ÖZETİ

BOBİ FRS çok yeni bir konu olup literatür-
de konuya ilişkin çok az akademik çalış-
maya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan biri 
Yünlü (2016) tarafından yapılmış, Yünlü 
çalışmasında henüz BOBİ FRS olarak dahi 
adlandırılmamış konuyu “bağımsız dene-
time tabi olup TMS/TFRS uygulama kap-
samında olmayan işletmeler için finan-
sal raporlama standartları” başlığı altında 
değerlendirmiştir. Avrupa Birliği Muha-
sebe Direktifleri ve Türkiye’deki muhase-
be uygulamalarını incelediği çalışmasın-
da Yünlü, Yerel Finansal Raporlama Çer-
çevesi ile MSUGT ve TMS/TFRS’leri karşı-
laştırmıştır. AB, diğer gelişmiş ülkeler ve 
Türkiye’de KOBİ TFRS’nin KOBİ’ler için 
maliyetli ve ağır oluşu, yeni bir raporla-
ma çerçevesi geliştirilmesini zorunlu kıl-
mıştır.  Yünlü’ye (2016) göre bu çerçe-
ve ile bağımsız denetime tabi olup TMS/
TFRS uygulama kapsamında olmayan iş-
letmeler daha kolay, fayda-maliyet avan-
tajına sahip, gerçeğe uygun sunum sağ-
layan, finansal tablo kullanıcıları için kali-
teli ve anlaşılabilir bir finansal raporlama 
yapılabileceklerdir. 

BOBİ FRS ile ilgili bir diğer çalışma 
Gücenme-Gençoğlu tarafından 2017 yı-
lında yapılmıştır. Yazar çalışmasında fi-
nansal raporlama, finansal varlık ve yü-
kümlülükler, hasılatın raporlanması, stok 
ve satış maliyetlerinin raporlanması, 
maddi ve maddi olmayan duran varlık-
lar, varlıklarda değer düşüklüğü ve yatı-
rım amaçlı gayrimenkuller gibi temel ko-
nular açısından BOBİ FRS ve TMS/TFRS 
hükümlerini karşılaştırmış ve farklılıkları 
tespit etmiştir. Genel olarak her iki setin 
birbiri ile uyumlu olduğunu ifade eden 
Gücenme-Gençoğlu, BOBİ FRS’de kap-
samlı kar kavramının kullanılmadığına 
dikkat çekmiştir. 

Literatür taraması sırasında BOBİ FRS 
ile ilgili rastlanan son çalışma Öztürk’e 
(2017) aittir. Öztürk çalışmasında finan-
sal varlıkların ölçülmesi ve muhasebe-
leştirilmesi konusunu BOBİ FRS ve TMS/
TFRS açısından karşılaştırmalı olarak in-
celemiştir. Çalışması sonucunda yazar, 
Gücenme-Gençoğlu (2017) tarafından 
yapılan çalışmaya benzer olarak finansal 
varlıklarla ilgili gerçeğe uygun değer far-
kının TMS/TFRS’de kapsamlı gelire dahil 
edilirken, BOBİ FRS’de MSUGT’e daha ya-
kın bir uygulama ile kapsamlı gelir kavra-
mının bulunmadığını ifade etmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile literatürden fark-
lı olarak BOBİ FRS’nin Türkiye’de uygu-
lanabilirliği açısından muhasebe meslek 
mensuplarının görüşleri alınmıştır. TR 90 
Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten SMMM 
Oda başkanları ile konuya ilişkin görüş-
meler yapılmış ve ilk kez uygulayıcıların 
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görüşlerinin irdelendiği bir çalışma yapıl-
mıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın özgün 
olduğuna ve uygulayıcıların görüşlerinin 
akademik literatüre kazandırılması yönüy-
le de öncü bir çalışma olduğuna inanıl-
maktadır. 

4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu bölümde araştırmanın amacı ve öne-
mi vurgulanmış, ardından yöntem ve ör-
neklem başlığı altında verilerin tespiti ve 
çözümlenmesi ile ilgili süreç anlatılmıştır. 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın temel amacı, TR90 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası başkanla-
rının 01.01.2018 tarihinden itibaren yürür-
lüğe girecek olan BOBİ FRS’nin Türkiye’de 
uygulanabilirliği konusundaki görüşleri-
nin alınmasıdır. Bu amaç kapsamında, ka-
tılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiş ve 
alınan yanıtlar doğrultusunda Türkiye’de 
BOBİ FRS’nin uygulanabilirliği değerlen-
dirilmiştir. 

• BOBİ FRS’ye geçişin Türkiye için ge-
rekli olduğuna inanıyor musunuz? 

• Türkiye’nin BOBİ FRS’ye geçiş için 
hazır olduğuna inanıyor musunuz? 

• BOBİ FRS eğitimi konusunda yapılan 
çalışmaları yeterli buluyor musunuz?

• BOBİ FRS konusunda sadece 
KGK’nun yetkili olmasını yeterli buluyor 
musunuz? 

• BOBİ FRS eğitimi konusunda Oda 
olarak hangi planı izlemektesiniz?  

• TMS/TFRS ve BOBİ FRS konuları ile 
uyumlu yeni bir Tek Düzen Hesap Planı-
nın oluşturulması gerekliliği konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 

• TMS/TFRS ve BOBİ FRS konuları ile 
uyumlu yeni bir Vergi Usul Kanunu’nun 
oluşturulması gerekliliği konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

• Size göre BOBİ FRS’ye geçişte muha-
sebe meslek mensuplarının karşılaşılabile-
cekleri en önemli sorunlar nelerdir?

Yapılan bu araştırma ile çok kısa bir süre 
sonra uygulamaya konulacak olan BOBİ 
FRS ile ilgili karşılaşılabilecek sorunları ön-
ceden tespit etmek, bu sorunlardan en 
önemli görülenlerine dikkat çekmek ve 
sorunların çözümüne dair önerilerde bu-
lunmak araştırmanın bir diğer amacı ola-
rak belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultu-
sunda araştırmanın BOBİ FRS’ye geçiş sü-
recinde uygulayıcılar açısından yararlı ola-
cağına ve daha önce literatürde bu konu-
da yapılmış bir araştırmaya rastlanmadı-
ğından araştırmanın literatüre katkı sağla-
yacağına inanılmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi

Araştırmada yöntem olarak literatürde sık-
lıkla kullanılan ve nitel araştırma yöntem-
lerinden biri olan görüşme tekniği kulla-
nılmıştır. Bireyin davranışlarının nedenle-
ri, herhangi bir konudaki görüşleri veya 
duygularının öğrenilmesi amaçlandığında 
en uygun yöntem o bireyin kendisinden 
mümkün olduğu kadar açık uçlu soru-
lar sorarak bilgi almaktır (Yazarkan & Kay-
gın, 2016: 168). Nitel araştırmanın önemi 
ilk olarak 1920 ve 1930’lu yıllarda “Şikago 
Okulu”nun sosyoloji ile ilgili araştırmala-
rında vurgulanmış, bu yöntem yine aynı 
yıllarda yapılan antropoloji ile ilgili çeşit-
li yazarların araştırmalarında görülmüş, 
daha sonraki yıllarda ise tarih, siyaset bi-
limi, işletme, tıp, eczacılık, hemşirelik, sos-
yal bilimler ve iletişim gibi diğer alanlarda 
kullanılmaya başlanmıştır (Denzin & Lin-
coln, 2008:2).  Nitel araştırma genel olarak 
istatistiksel yöntem kullanmadan gözlem-
ciyi dünya üzerinde bir yere konumlandı-
ran bir faaliyet (Denzin & Lincoln, 2008:4) 
olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda araştır-
mada veri toplama aracı olarak 5’i katılım-
cıların demografik özelliklerini öğrenmek 
ve 8’i katılımcıların BOBİ FRS’ye ilişkin gö-
rüşlerini edinmek amacıyla toplam 13 so-
rudan oluşan bir yarı yapılandırılmış gö-
rüşme formu kullanılmıştır. Görüşme for-
mu için hazırlanan soruların açık uçlu ol-
masına dikkat edilmiştir. Açık uçlu sorular 
sorularak katılımcıların daha özgür yanıt-
lar vermesi ve bu şekilde daha doğru bilgi-
lerin elde edilmesi hedeflenmiştir.

Araştırmanın evrenini TR 90 Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanları oluşturmak-
tadır. Araştırmada TR 90 Bölgesi’ni oluş-
turan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Art-
vin ve Gümüşhane illerinin SMMM Oda-
ları başkanları olmak üzere toplam 6 ka-
tılımcı ile görüşme yapılmıştır. Nitel araş-
tırmalarda örneklem sayısının büyüklüğü 
veya küçüklüğünden daha ziyade, araştır-
madan beklenen bilgilerin elde edilip edi-
lemeyeceği konusu önemlidir. Bazı du-
rumlarda araştırma amacına uygun olarak 
seçilmiş bir kişi (n=1) bile örneklem olarak 
yeterli kabul edilebilmektedir (Yazarkan ve 

Kaygın, 2016: 168). Oda başkanlarının mu-
hasebe mesleği ile ilgili yeterli deneyime 
ve muhasebe alanında yaşanan güncel 
konulara ilişkin yeterli bilgi birikimine sa-
hip olduğu düşünülmektedir. 

Güvenilirlik ve geçerlilik nicel araştırma-
larda ayrı kavramlar olarak değerlendirilir-
ken, nitel araştırmada bu kavramların her 
ikisi de aynı anlamda kullanılmaktadır. So-
nuç olarak bir araştırmanın kalitesi, bulgu-
ların genelleştirilebilmesine ve bu şekilde 
araştırmanın geçerliliğini veya güvenilirli-
ğini arttırma ve test etmeye bağlıdır (Go-
lafshani, 2003: 600). Oda başkanlarının 
BOBİ FRS ile ilgili görüşlerinin genel ola-
rak muhasebe meslek mensuplarının gö-
rüşlerini yansıtacağına inanılmaktadır.

Mülakatlar 25 Ekim 2017 ve 9 Kasım 2017 
tarihleri arasında yapılmıştır. Mülakatlar sı-
rasında izni olan katılımcılardan ses kaydı 
alınmış, diğerleri ile ise not tutma yönte-
mi ile veri toplama yoluna gidilmiştir. Top-
lanan veriler bilgisayar ortamında içerik 
analizi tekniği kullanılarak yazılı hale dö-
nüştürülmüştür. İçerik analizi; analiz bi-
rimlerinin belirlenmesi, kodlama katego-
rilerinin belirlenmesi, frekans değerleri-
nin belirlenmesi ve yorumlama aşamala-
rından oluşturulmuştur. Mülakatlar sonu-
cu elde edilen görüşler araştırmanın bul-
gular kısmında sunulmuş ve sonuç ve tar-
tışma kısmında değerlendirilmiştir.

5. BULGU ve TARTIŞMALAR

Araştırma kapsamında TR 90 Bölgesi’nde 
faaliyetlerini sürdüren Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler Odası Başkanları ile yarı 
yapılandırılmış mülakat tekniği uygulana-
rak yüz yüze ve telefon görüşmesi yoluy-
la mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakat-
lar sonucu elde edilen bulgular, katılımcı-
ların demografik özellikleri ve BOBİ FRS ile 
ilgili katılımcılara yöneltilen her bir soru-
ya verilen yanıtlar dikkate alınarak aşağı-
da sunulmuştur.

Tablo 1. TR 90 Bölgesi’ndeki SMMMO Başkanlarına Ait Demografik Bilgiler (n=6)

Trabzon Ahmet DEMİR (A.D.) SMMM Maliye 40 yıl 2 yıl

Rize Ali Fuat ÇAKMAKÇI (A.F.Ç.) SMMM Maliye 25 yıl 1,5 yıl

Ordu Bahadır BAŞ (B.B.) SMMM Maliye 17 yıl 1,5 yıl

Giresun Fikri ÇALCALI (F.Ç.) SMMM İşletme 31 yıl 22 yıl

Artvin Serdar YAZGAN (S.Y.) SMMM Maliye, İşletme 23 yıl 1,5 yıl

Gümüşhane Turan KARTAL (T.K.) SMMM Ticaret Lisesi 30 yıl 4,5 yıl

SMMM
Odası

SMMM 
Deneyimi

Oda 
Başkanlığı

Oda Başkanı Unvan Bölüm



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

78

Araştırmada ilk olarak Trabzon SMMM 
Odası Başkanı Ahmet Demir (AD) ile gö-
rüşülmüştür. AD, SMMM unvanına sahip 
olup, 40 yıldır muhasebe meslek mensu-
bu olarak görev yapmaktadır. Ortaokul ve 
lise yıllarında muhasebe eğitimi alan AD, 
Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü me-
zunudur. AD, 1990 yılında kurulan Trab-
zon SMMM Odası’nda, kurulduğu gün-
den itibaren aktif olarak çalışmalarını sür-
dürmektedir. AD, 12 yıl oda başkan yar-
dımcısı olarak görev yapmış, son iki yıldır 
ise oda başkanlığını yürütmektedir. 

İkinci olarak Rize SMMM Odası Başka-
nı Ali Fuat Çakmakçı (AFÇ) ile görüşül-
müştür. AFÇ, 25 yıldır SMMM mesleğini 
sürdürmekte olup, Maliye Bölümü me-
zunudur. AFÇ, yaklaşık 1,5 yıldır SMMM 
oda başkanı olarak görevine devam et-
mektedir. 

Araştırma kapsamında üçüncü olarak 
Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır Baş 
(BB) ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Gazi 
Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu BB, 
17 yıldır SMMM mesleğini sürdürmekte 
olup, 1,5 yıldır ise oda başkanlığı görevini 
yürütmektedir. 

Dördüncü görüşme Giresun SMMM Oda-
sı Başkanı Fikri Çalcalı (FÇ) ile gerçekleş-
tirilmiştir. FÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi İş-
letme Bölümü mezunudur. 1993-2012 ve 
2016-2017 yılları arasında toplam 22 yıl 
oda başkanlığı yapan FÇ, 31 yıldır SMMM 
mesleğini sürdürmektedir. 

Beşinci görüşme Artvin SMMM Oda-
sı Başkanı Serdar Yazgan (SY) ile gerçek-
leştirilmiştir. SY, lisans eğitimini İstan-
bul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye 
Bölümü’nde ve Anadolu Üniversitesi, İş-
letme Fakültesi, İşletme Bölümü’nde ta-
mamlamıştır. SY, SMMM unvanına sahip 
olup, 23 yıldır muhasebe meslek men-
subu olarak faaliyetlerini yürütmekte ve 
son 1,5 yıldır ise oda başkanı olarak gö-
rev yapmaktadır. 

Araştırmanın son görüşmesi Gümüş-
hane SMMM Odası Başkanı Turan Kar-
tal (TK) ile gerçekleştirilmiştir. 30 yıldır 
SMMM mesleğini sürdürmekte olan TK, 
Ticaret Lisesi’nde muhasebe eğitimi al-
mıştır. TK, yaklaşık 5 yıldır oda başkanı 
olarak görev yapmaktadır.   

Araştırmanın ilerleyen kısımlarında yarı 
yapılandırılmış mülakat formunda belir-
lenen sorular katılımcılara yöneltilmiş ve 
alınan yanıtlar çözümlenmiştir. Bu çö-
zümlemeye ilişkin bulgular aşağıda baş-
lıklar halinde özetlenmiştir.

Türkiye’de BOBİ FRS’ye geçişin gereklili-
ği: Araştırma sırasında SMMM oda baş-
kanları ile yapılan görüşmelerde ilk ola-
rak BOBİ FRS konusuna giriş yapılmış ve 

konu kısaca değerlendirilmiştir. Ardından 
katılımcılara “BOBİ FRS’ye geçişin Türki-
ye için gerekli olduğuna inanıyor musu-
nuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların 
bu soruya verdikleri yanıtlar tablo 2’de 
sunulmuştur.

Katılımcıların çoğunluğu bu soruyu, evet 
şeklinde yanıtlarken S.Y., BOBİ FRS’ye ge-
çişin Türkiye için mutlaka gerekli oldu-
ğunu ancak KOBİ TFRS’de olduğu gibi 
BOBİ FRS’ye geçişte de erteleme olma-
sı hâlinde bu geçiş süresinin uzayabile-
ceğini hatta KOBİ TFRS gibi tamamen ip-
tal edilebileceğini, bugün BOBİ FRS ola-
rak uygulanmaya çalışılan düzenlemele-
rin yarın başka isimlerle tekrar gündeme 
gelebileceğini ifade etmiştir. Diğer katı-
lımcıların görüşleri ise Türkiye’de muha-
sebe alanında standartlaşmanın gerek-
li olduğu yönündedir. Bu soruya verilen 
yanıtlardan bir kısmı şöyledir:

A.D.: “Türkiye TMS/TFRS uyum sürecine 
2002 yılında başlamış ve 2005 yılından 
itibaren bankalar ve borsada işlem gören 
firmalar Standartları uygulamaktadırlar. 
TÜRMOB Standartlarla ilgili pek çok eği-
tim seminerleri vermiş, dolayısıyla BOBİ 
FRS’ye geçişte geç bile kalınmıştır.” 

A.F.Ç.: “Kesinlikle geçilmeli. Meslek men-
supları şu anda vergi için muhasebe ya-
pıyor, oysa bilgi için muhasebe yapılma-
lı. Muhasebe standartlarının yaygınlaştı-
rılması ile bu yönde ilerleme kaydedile-
bilir”.

B.B.: “Muhasebecilik mesleğinin 150 yıl-
lık gelişiminde gelinen son nokta TMS/
TFRS ve türevleridir. BOBİ FRS, KOBİ TFRS 
ile TMS/TFRS arasında yer alan ve tam 
olarak ortaya denk gelen standartlar-
dır. KOBİ TFRS’nin uygulamasından vaz-
geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda yer 
alan şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik 
için mutlaka muhasebe standartlarının 
ülkemizde de olması gerekir. Dolayısıyla 
BOBİ FRS’nin muhasebecilik mesleğinin 
bilgi üretme hedefine ulaşmakta kesin-
likle gerekli olduğuna inanıyorum.”

F.Ç.: “Standartların uygulanması ile fir-
malar daha güvenilir, gerçekçi ve karşı-
laştırılabilir bilgi sunar. Bu yüzden BOBİ 
FRS’nin Türkiye için gerekli olduğunu dü-
şünüyorum.”

S.Y.: “KOBİ TFRS gelecekti, gelmedi. Şim-
di BOBİ FRS gelecek deniliyor, acaba ger-
çekten bu uygulanabilecek mi yoksa er-
telenecek mi? Standartların elbette ge-
rekli olduğuna inanıyorum, ancak yarın 
BOBİ FRS yerine başka bir standardın gel-
meyeceğini nasıl bileceğiz?”

T.K.: “BOBİ FRS Türkiye için yararlı ola-
caktır. Bu standartlara geçilirse özellikle 
piyasada hem firmalar hem de muhase-
be meslek mensupları tarafından meslek 
daha çok ciddiye alınacak ve muhasebe-
cilik mesleği daha sistemli bir şekilde yü-
rütülecektir.”

Oda başkanlarının görüşleri değerlendi-
rildiğinde Türkiye’de muhasebe alanında 
standartlaşmanın gerekliliği kanaatinin 
yaygın olduğu görülmüştür. TMS/TFRS 
ile borsaya kayıtlı ve belirli niteliklere sa-
hip büyük işletmeler bu standartlaşma-
yı yakalamıştır. BOBİ FRS’nin temel amacı 
muhasebe alanındaki standartlaşmanın 
daha geniş şirket kitlesine yayılmasının 
sağlanması, bu şekilde şirketlerin hesap 
verilebilirliğinin ve şeffaflığının arttırılma-
sıdır. Bu amaçla 2010 yılında resmi gaze-
te ile yayımlanan ve Türk Ticaret Kanunu 
ile de desteklenen KOBİ TFRS’nin yürür-
lüğe konulamamış olması oda başkanla-
rı nezdine belki pek çok bilgi kullanıcısı-
nın da BOBİ FRS’nin uygulamada başarı 
yakalayıp yakalayamayacağı konusunda 
tereddütler oluşmasına neden olmuştur.  
S.Y. ve benzer görüşlere sahip bilgi kulla-
nıcılarının bu tereddütlerinde haklı çıkıp 
çıkmayacakları ise 01.01.2018 tarihinden 
itibaren uygulanacak olan BOBİ FRS’nin 
başarısına bağlıdır.  

Türkiye’nin BOBİ FRS’na geçiş için hazır 
olma durumu: SMMM oda başkanlarına 
ikinci olarak “Türkiye’nin BOBİ FRS’ye ge-
çiş için hazır olduğuna inanıyor musu-
nuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıla-
rın bu soruya verdikleri yanıtlar ise Tablo 
3’de gösterilmiştir.

A.D. •  

A.F.Ç. •  

B.B. •  

F.Ç. •  

S.Y.   •

T.K. •  

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 2. BOBİ FRS’ye Geçişin Türkiye 
İçin Gerekliliğine İnanma Durumu

A.D.  • 

A.F.Ç.  • 

B.B.  • 

F.Ç.  • 

S.Y.  • 

T.K.  •

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 3. Türkiye’nin BOBİ FRS’ye Geçiş 
İçin Hazır Olma Durumu

makale
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Katılımcıların tamamı bu soruyu “ha-
yır” şeklinde yanıtlarken bazıları ise “yüz-
de yüz hazır değil” şeklinde net bir ifa-
deyle görüşlerinin dile getirmiştir. Bu ha-
zır olmayışın genel nedeni olarak mes-
lek mensuplarının BOBİ FRS’yi uygulama 
konusunda henüz yeterli bilgiye sahip 
olmamaları gerekçe gösterilmiştir. Katı-
lımcıların bu soruya ilişkin görüşleri aşa-
ğıdaki şekildedir.

A.D: “Muhasebeci yüzde yüz hazır de-
ğil. Ancak işe başlandığında düzenlenen 
3-5 seminerle en geç bir ay içinde mu-
hasebeciler de gerekli bilgiye sahip olur 
ve hazır hâle gelir.”

A.F.Ç.: “Türkiye BOBİ FRS’ye geçiş için ne 
teknik donanım ne de altyapı açısından 
şu an hazır değil.”

B.B.: “Şu an BOBİ FRS’yi uygulayacak fir-
malar için sorun yok. Bunlar zaten bü-
yük firmalar ve buna hazırlıklılar. Çün-
kü bu firmaların alt yapıları hazır, eğitim-
li muhasebecileri, danışmanları var. An-
cak orta ölçekli firmaların hazır olmadı-
ğını düşünüyorum.”

F.Ç.: “Ne SMMM olarak ne de orta büyük-
lükteki firmalarda yeterli sayıda ve bilgide 
meslek mensubu yok”.

S.Y.: “Yüzde yüz hazır değiliz. BOBİ FRS, 
TMS/TFRS’den ekleme yapıyor ve yeni bir 
bilgi vermiyor. KGK şu an sadece konu-
yu tanıtıyor ve uygulamaya dair bir bil-
gi vermiyor.” 

T.K.: “BOBİ FRS’ye geçiş için 2018 çok er-
ken, belki 2019 daha uygun olabilir. Bu 
süreçte daha eğitici bilgiler verilmeli, se-
minerler düzenlenmeli.”

Katılımcılardan elde edilen görüşler doğ-
rultusunda Türkiye’nin henüz BOBİ FRS 
için hazırlıklı olmadığı söylenebilir. Diğer 
taraftan, BOBİ FRS kapsamına alınan şir-
ketlerin sahip olmaları gereken nitelik-
ler göz önünde bulundurulduğunda, ço-
ğunluğunun eğitimli personel ve elveriş-
li donanıma sahip oldukları varsayılabilir. 
Bu anlamda büyük işletmeler için geçiş 
sürecinin sancılı olmayacağı ancak orta 
büyüklükteki bazı işletmelerin çok yakın 
zamanda yürürlüğe konulacak BOBİ FRS 
için hazırlık süreçlerini tamamlamakta 
problem yaşayabilecekleri düşünülmek-
tedir. Bu problemlerin ise yoğun ve uy-
gulamalı eğitimlerle aşılacağı, aynı şekil-
de teknik donanımın da kısa sürede edi-
nileceğine inanılmaktadır.

BOBİ FRS eğitimi konusunda yapılan ça-
lışmaların yeterlilik durumu: Araştırmada 
üçüncü olarak SMMM oda başkanlarına 
“BOBİ FRS eğitimi konusunda yapılan ça-
lışmaları yeterli buluyor musunuz?” so-
rusu  yöneltilmiştir. Katılımcıların bu so-
ruya verdikleri yanıtlar tablo 4’deki gibi-

dir. 

Katılımcıların tamamı bu soruyu “hayır” 
şeklinde yanıtlamış ve ortak gerekçeler 
olarak materyal eksikliğine ve eğitim se-
minerlerinin azlığına dikkat çekmişlerdir. 
Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıt-
lar ise şöyledir:

A.D.: ”KGK’nın çalışmaları çok yetersiz.  
Verilen seminer yüzeysel, tanıtım niteli-
ğinde bir seminerdi. Seminere katılanlar 
genellikle maliyenin bürokratları şeklin-
deydi. Ancak, vergi muhasebesi ister aynı 
kalsın, ister ayrı olsun bu işi muhasebeci-
ler yapacak.”

A.F.Ç.: “Bağımsız denetçilere mecburi 
eğitim getirildi. Ancak muhasebeciler de 
bu konuda eğitilmeli.”

B.B.: “KGK, eğitimlerde asıl ulaşması ge-
reken hedef kitle olan, yani BOBİ FRS’yi 
uygulayacak olan muhasebe meslek 
mensuplarını eğitim seminerlerine da-
vet etmek konusunda yetersiz kaldı. Tür-
kiye 24 bölgeye ayrılmış ve eğitimler bu 
şekilde veriliyor. Bu eğitim kime verilmek 
isteniyor, öncelikle bu konu düşünül-
meli, muhatabı doğru belirlemek gerek. 
Seminerlere üniversiteden hocalar da-
vet ediliyor, bağımsız denetçilik için baş-
vuru yapan kişiler davet ediliyor, kamu-
dan pek çok görevli davet ediliyor, ancak 
bu standartları uygulayacak kişiler davet 
edilmiyor. Bağımsız denetçiler, hazırlan-
mış raporları denetler ancak rapor hazır-
lama yetkisi yoktur. Bu raporları hazırla-
yacak kişiler ise yaklaşık 100.000 kişilik 
muhasebecilerdir. Eğitim seminerleri ön-
cesi eğitim verilecek ilin oda başkanı ile 
iletişime geçilip daha çok meslek men-
subuna ulaşılması sağlanabilir. Standardı 
bilen değil, uygulayacak kişilere uzman 
kişiler tarafından eğitim verilmesi gerekir. 
KGK’nın bundan sonra yapacağı eğitim 
seminerlerinde bir tane kendi eğitimci-
si olsun, ancak bir tane de alanında uz-
man eğitimcisi olmalı. Bizim üyelerimiz 
eğitim seçiyor, ancak bu şekilde katılım 
arttırılabilir.”

F.Ç.: “Kesinlikle yeterli görmüyorum. 
KGK, BOBİ FRS eğitimi ile ilgili kitap, bro-
şür vb. gibi materyaller hazırlayabilir ya 
da medyada, basında program yapabilir. 
TÜRMOB çeşitli eğitimlerinde bunları ya-
pıyor, KGK da yapabilir.”

S.Y.: “Çaba var ama yeterli değil. Yapılan 
Trabzon, Samsun, vb. bölge toplantıla-
rında bu çaba görünüyor. Ancak kat edil-
mesi gereken daha çok yol var. Tek bir 
seminerle bu iş olmaz, uygulamadaki so-
runlar bu şekilde çözülemez.” 

T.K.: “Biraz daha eğitime ağırlık verilmeli. 
Yayın yoluyla ya da yüz yüze eğitim yo-
luyla teoriden ziyade uygulamalı eğitim-
ler düzenlenmeli.” 

KGK, İstanbul’da iki tane olmak üze-
re toplam 24 ilde 25 toplantı düzenle-
yerek BOBİ FRS’nin tanıtımını yapmış-
tır. Ancak araştırmaya katılan oda baş-
kanlarının da ifade ettiği gibi bu toplantı-
lar sadece tanıtım niteliğindedir. Uygula-
maya sorunsuz bir şekilde geçilebilmesi 
için daha ayrıntılı eğitimlere ihtiyaç var-
dır. BOBİ FRS’nin 1.1.2018 tarihinden iti-
baren yürürlüğe konulacağı dikkate alın-
dığında uygulamaya yönelik ayrıntılı eği-
timler için geç kalındığı algısı oluşabilir. 
Diğer taraftan araştırmanın ikinci soru-
su ile ilgili yorumlarda da değinildiği gibi 
BOBİ FRS’yi uygulamaya başlayacak olan 
işletmeler genel olarak belirli büyüklüğe 
sahiptir. Büyük işletmelerin halihazırda 
BOBİ FRS’ye geçiş için hazırlıklarını yap-
tıklarına inanılmaktadır. Ancak orta bü-
yüklükteki işletmeler için KGK tarafından 
daha ayrıntılı eğitimler düzenlenebilir. 

BOBİ FRS eğitimi konusunda sadece 
KGK’nın yetkili olması durumu: Araştır-
mada dördüncü olarak “BOBİ FRS eğiti-
mi konusunda sadece KGK’nun yetkili 
olmasını yeterli buluyor musunuz?” so-
rusu katılımcılara yöneltilmiştir. TR 90 
Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten SMMM 
oda başkanlarının bu soruya verdikleri 
yanıtlar Tablo 5’te sunulmuştur.

A.D.  • 

A.F.Ç.  • 

B.B.  • 

F.Ç.  • 

S.Y.  • 

T.K.  • 

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 4. BOBİ FRS Eğitimi Konusu İle İlgili 
Yapılan Çalışmaların Yeterlilik Durumu

A.D.  • 

A.F.Ç.  • 

B.B.  • 

F.Ç.  • 

S.Y.  • 

T.K.  • 

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 5. BOBİ FRS Eğitimi Konusunda Sadece 
KGK’nun Yetkili Olması Durumu
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Katılımcıların tamamı “BOBİ FRS eğitimi 
konusunda sadece KGK’nın yetkili olma-
sını yeterli buluyor musunuz?” sorusunu 
“hayır” şeklinde yanıtlarken, yine tamamı 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği’nin (TÜRMOB) de bu konuda yetki-
li olması gerektiğini, KGK ve TÜRMOB’un 
ortak çalışmalar yürüterek Türkiye’nin 
BOBİ FRS’ye geçiş sürecini en başarılı şe-
kilde atlatmasını sağlayabileceklerini ifa-
de etmişlerdir. Oda başkanlarının bu so-
ruya verdikleri yanıtlar şöyledir:  

A.D.: “KGK tarafından yapılan eğitimler şu 
an çok yetersiz. BOBİ FRS ile ilgili sade-
ce yüzeysel olarak bilgi verildi. TÜRMOB 
eğitimlere bir sivil toplum örgütü olarak 
çok para harcıyor. Dolayısıyla BOBİ FRS 
eğitimlerini de en iyi şekilde yapacaktır. 
Üniversiteler de bu konuda ders koyma-
lı. Üniversiteden mezun olan öğrenci, bi-
lerek piyasaya çıkmalı. Teorik bilgi ve uy-
gulama birleştirilmeli.”

A.F.Ç.: “KGK’ya göre eğitimler yeterli. An-
cak durum öyle değil, TÜRMOB’un dâhil 
edilmesi gerekiyor. Meslek camiası ol-
mazsa başarı olmaz.”

B.B.: “KGK 2011’deki Kararname ile kurul-
muş, daha yeni yeni oluşturulan bir ku-
rum. TÜRMOB ise 1990’da kurulmuş yak-
laşık 27 yıllık bir birlik ve 110.000 üyesi 
var. Eğer KGK başarı istiyorsa, 27 yıllık bir 
deneyime sahip TÜRMOB ile çok yakın 
işbirliği yapmalı, TÜRMOB’un kültürün-
den ve altyapısından faydalanmalı.”

F.Ç.: “KGK, eğitimlerde yetersiz. TÜRMOB 
ile birlikte eğitim düzenleyebilir. Şu an 
TÜRMOB’un söz hakkı yok. Daha çok fikir 
birliği sağlanabilir.”

S.Y.: “KGK’nın tek başına bu kadar çok yet-
kiyle donatılması doğru değil. Eğitim ko-
nusunda TÜRMOB yeterli altyapı ve do-
nanıma sahip. TÜRMOB Türkiye’deki he-
men hemen bütün sivil toplum örgütle-
rinden açık ara önde daha çok eğitim dü-
zenlemekte. KGK, TÜRMOB ile işbirliği ya-
parak BOBİ FRS eğitimi işini hâlledebilir.”

T.K.: “TÜRMOB kesinlikle işin içinde ol-
malı. TÜRMOB’un muhasebe ile ilgili eği-
tim konularında bilgi birikimi yeterli dü-
zeyde ve çok başarılı. Dolayısıyla BOBİ 
FRS eğitimine kesinlikle yön vermesi la-
zım.  KGK, TÜRMOB ile uyum hâlinde 
eğitimleri sürdürürse BOBİ FRS’ye geçiş 
sürecinde başarı artar.”

Katılımcılara “BOBİ FRS eğitimi konusun-
da sadece KGK’nın yetkili olmasını yeter-
li buluyor musunuz?” sorusu soruldu-
ğunda ilk alınan yanıt, yeterli bulmadık-
ları ve mutlaka TÜRMOB’un da BOBİ FRS 
eğitimi sürecine dâhil olması şeklinde-
dir. TÜRMOB, muhasebe mesleğine dair 

yapılan hemen hemen bütün eğitimler-
de aktif bir rol oynamaktadır. Oda baş-
kanlarından alınan bilgiler doğrultusun-
da Birlik bu eğitimleri başarıyla sürdür-
mektedir. KGK tarafından henüz sade-
ce tanıtım mahiyetinde geçen BOBİ FRS 
eğitimlerinin, daha ayrıntılı ve uygulama-
ya yönelik olarak genişletilmesi halinde 
TÜRMOB’un desteğinin alınması, BOBİ 
FRS’ye geçiş sürecinin hem daha kolay 
atlatılmasını hem de eğitimlerde başa-
rının daha kolay yakalanmasını sağlaya-
caktır.

BOBİ FRS eğitimi konusunda oda olarak 
izlenen plan: Araştırmada beşinci olarak 
SMMM oda başkanlarına “BOBİ FRS eğiti-
mi konusunda oda olarak hangi planı iz-
lemektesiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Ka-
tılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar 
Tablo 6’da sunulmuştur. 

Katılımcıların bir kısmı BOBİ FRS eğitimi 
ile ilgili oda olarak izleyecekleri belirli bir 
planları olduğunu ifade ederken diğerle-
ri bir planları olmadığını belirtmiştir. Oda 
başkanlarının bu soruya verdikleri yanıt-
lar ise aşağıdaki gibidir:

A.D.: “Trabzon’da bu konuda eğitimler 
verilecek. Mükellefe iş öğretilecek.”

A.F.Ç.: “Meslek camiasından insanlar böl-
ge toplantılarına dâhil edilmedi. Eğitim-
ciler var, ileride belki bu konuda eğitim 
yapılabilir.”

B.B.: “Şu an e-fatura ile ilgili seminerler 
düzenlemekteyiz. İkinci olarak Ordu’da 
BOBİ FRS kapsamına giren çok fazla fir-
ma yok. Bu yüzden şimdilik bir planımız 
yok, ama 2018 yılı içinde konuyla ilgili en 
az üç seminer düzenlemeyi düşünüyo-
ruz. İlk seminer genel bilgilendirme, ikin-
cisi biraz daha ayrıntılı, üçüncüsü ise bü-
tün günü kapsayacak şekilde, sertifika-
lı ve uygulamaya yönelik olacak. Ken-
di camiamızı bu sürece hazırlamak adı-
na eğitimleri çok önemsiyoruz. Bu süreç-
te KGK’dan eğitimci davet edebiliriz tabi.”

F.Ç.: “Evet ileride, yani bilirkişilik eğitimle-
ri bitince BOBİ FRS ile ilgili eğitimler ver-

meyi planlıyoruz. Ancak şu an ayrıntıları 
henüz belirlemedik.”

S.Y.: “Kısa vadede yok. Artvin’de bağım-
sız denetime tabi şirket yok, varsa belki 
1-2 tanedir, onlar da yeterli büyüklükte 
olduğu için yeterli bilgi birikimine sahip 
muhasebe elemanları vardır. Şu an ihti-
yaç olmayan bir şey için eğitim yapma-
ya gerek yok. Ancak ileride kriterler dü-
şürülürse ve kapsam genişletilirse o za-
man yapılabilir”.  

T.K.: “ Henüz bir planımız yok.”

BOBİ FRS eğitimi konusunda görüşme 
yapılan oda başkanlarının genel olarak 
yakın gelecekte çalışma yapmayı plan-
ladıkları görülmüştür. Ancak, Gümüşha-
ne, Artvin ve Rize gibi BOBİ FRS kapsa-
mına girecek nitelikte şirket sayısının az 
olduğu veya hiç olmadığı illerde bu tür 
çalışmalar için henüz planlama yapılma-
dığı gözlemlenmiştir. Trabzon, Ordu ve 
Giresun’da ise BOBİ FRS eğitimine iliş-
kin planlamalar mevcuttur. Konuya iliş-
kin olarak S.Y. tarafından yapılan yorum 
haklı bulunmuş, henüz ihtiyaç olmayan 
bir durum için çaba ve para harcamanın 
gereksiz olduğu düşünülmektedir. Diğer 
taraftan yapılan görüşmelerde oda baş-
kanlarının genel olarak standartların ya-
kın gelecekte daha çok işletme tarafın-
dan uygulanmasının zorunlu tutulaca-
ğı ve kriterlerin düşürüleceği yönünde 
görüş ve temenniye sahip oldukları so-
nucuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki yıllar-
da BOBİ FRS kapsamına dâhil edilecek iş-
letmelerin sayısı artarsa veya muhasebe 
standartları KOBİ TFRS ya da orta büyük-
lükteki veya küçük ölçekli işletmeler için 
hazırlanacak yeni bir standart ile tabana 
yayılırsa odaların aktif olarak eğitim faali-
yetlerini arttırmaları gerekir. 

TMS/TFRS ve BOBİ FRS konuları ile 
uyumlu yeni bir Tek Düzen Hesap Pla-
nının oluşturulması: Araştırmada altın-
cı soru olarak katılımcılara “TMS/TFRS ve 
BOBİ FRS konuları ile uyumlu yeni bir Tek 
Düzen Hesap Planının oluşturulması ge-
rekliliği konusunda ne düşünüyorsunuz” 
sorusu yöneltilmiştir. SMMM oda başkan-
larının bu soruya verdikleri yanıtlar tablo 
7’de sunulmuştur:

A.D. •  

A.F.Ç.  • 

B.B. •  

F.Ç. •  

S.Y.  • 

T.K.  • 

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 6. BOBİ FRS Eğitimi Konusunda 
Oda Olarak İzlenen Plan

A.D. •  

A.F.Ç.  • 

B.B.   •

F.Ç. •  

S.Y.  • 

T.K. •   

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 7. TMS/TFRS ve BOBİ FRS Konuları İle Uyumlu 
Yeni Bir Tek Düzen Hesap Planının Oluşturulması

makale



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

81

“TMS/TFRS ve BOBİ FRS konuları ile 
uyumlu yeni bir Tek Düzen Hesap Pla-
nı (TDHP) oluşturulması gerekliliği ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz” sorusuna 
oda başkanlarının bazıları “evet” şeklinde 
yanıt verirken bazıları mevcut TDHP’nın 
esnek olduğunu, anlam ve bütünlük bo-
zulmadığı taktirde yeni hesapların ekle-
nebileceğini, dolayısıyla yeni bir hesap 
planının oluşturulmasına gerek olmadı-
ğını düşündüklerini belirtmişlerdir. Ka-
tılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar 
aşağıdaki gibidir. 

A.D.: “Evet bir uyum sağlanabilir.”

A.F.Ç.: “Sadece belirli hesaplarda belirli 
değişikliklerle uyum sağlanabilir.” 

B.B.: “Dünya gelişiyor, sistemler gelişiyor, 
elbette güncellenmeli. Bir uyum sağlan-
malı, ikisi harmanlanmalı. Ancak bizim 
Tek Düzen Hesap Planımız vergi plan-
lamasına yönelik. Bu ülkede şu an bil-
gi tablolarına ihtiyaç duyulmuyor, ver-
gi tablolarına ihtiyaç duyuluyor. Biz ver-
gi için muhasebe yapıyoruz. Sorun bu. 
Ne zaman bilgi için muhasebe yapmaya 
başlarsak, o zaman hepsi bir potaya gi-
recektir. Ancak yakın zamanda bunların 
birleşmesine ihtimal vermiyorum.” 

F.Ç.: “Evet standartlarla uyumlu bir hesap 
planı olmalı. Bu hesap planı TÜRMOB ile 
birlikte basitleştirilerek yapılmalı. Çokluk 
ortadan kaldırılmalı”.

T.K.: “Evet, biraz daha günün şartlarına 
göre hesap planı gözden geçirilmeli”. 

S.Y.: “Tek Düzen Hesap Planı, TFRS’ye 
açık. BOBİ FRS olsun, TMS/TFRS uygu-
lamak zorunda olan firmalar olsun, mali 
tablolarında Türk Ticaret Kanunu’na tabi. 
Dolayısıyla TDHP, Standartları çoğunluk-
la karşılıyor. TDHP’nda anlam ve bütün-
lüğü bozmamak kaydıyla zaten yeni he-
saplar açılabiliyor. Ufak tefek değişiklik 
veya eklemelerle uyum sağlanabilir. Kök-
lü bir değişikliğe gerek yok”.

TDHP ve Standartlar arasında bir uyum 
sağlanması gerektiğine inanılmakta-
dır. Ancak bu uyumun tamamen yeni 
bir TDHP geliştirilerek mi yoksa mev-
cut TDHP üzerinde değişiklikler yapılarak 
mı sağlanacağı tartışma konusudur. Gü-
nümüzdeki durum değerlendirildiğinde 
mevcut TDHP’nin Standartların uygulan-
masında yeterli olduğu, gerekli olan de-
ğişikliklerin ise TDHP’de boş olan hesap-
ların kullanılması yoluyla karşılandığı gö-
rülmektedir. Gelecekte standartların yay-
gınlaşması ve daha küçük ölçekli işlet-
meler açısından zorunlu tutulması halin-
de TDHP’nin güncellenmesi gerekli ola-
bilir. Diğer taraftan, büyük ölçekli firmalar 
için yeterli olan TDHP’nin küçük ölçekli 
firmalar için yeterli olmaması düşünüle-

memektedir. Bu durumda, TDHP’nin de-
ğiştirilmesine gerek kalmaksızın sadece 
yapılacak küçük düzenlemelerle TDHP 
ve Standartların uyumlaştırılması yeter-
lidir.

TMS/TFRS ve BOBİ FRS konuları ile uyum-
lu yeni bir Vergi Usul Kanunu’nun oluş-
turulması: Araştırmanın yedinci sorusu 
olan “TMS/TFRS ve BOBİ FRS konuları ile 
uyumlu yeni bir Vergi Usul Kanunu’nun 
oluşturulması gerekliliği konusunda ne 
düşünüyorsunuz?” sorusu SMMM Oda 
başkanlarına yöneltilmiş ve alınan yanıt-
lar tablo 8’de verilmiştir.

SMMM Oda Başkanlarının “TMS/TFRS ve 
BOBİ FRS konuları ile uyumlu yeni bir 
Vergi Usul Kanunu’nun oluşturulması 
gerekliliği konusunda ne düşünüyorsu-
nuz” sorusuna verdikleri yanıt genel ola-
rak Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) uyum-
laştırılması yönündedir. Ancak bu görüş-
te olan oda başkanlarının çoğu kısa va-
dede bu uyumun sağlanmasının pek 
mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıt-
lar ise şöyledir:

A.D.: “Maliyenin istediği gibi olur. Yani iş-
letmeler TMS/TFRS için ayrı mali tablo, 
vergi için ayrı mali tablo düzenlenmeye 
devam edecektir. Halbuki tek mali tab-
lo olmalı. Ancak gidişat iki tane olacağı-
nı gösteriyor.” 

A.F.Ç.: “Mevcut Kanun’un yeterli olduğu-
nu düşünüyorum.” 

B.B.: “Aynı durum Maliye Bakanlığı için 
de geçerli. 10.000 denetim elemanı var, 
ama 110.000 SMMM var. Eğer SMMM’ler 
eğitilirse, entelektüellik ve ekonomik açı-
dan güçlendirilirse, vergi bilinci, dene-
tim bilinci arttırılırsa, denetime bu ka-
dar çok ülke kaynağı aktarılmasına ge-
rek kalmaz. 110.000 Vergi müfettişi diyo-
rum SMMM’lere. Devlet bu kaynaktan ya-
rarlanmalı. Vergi için muhasebeye gerek 
kalmadığında, bilgi için muhasebe önem 
kazandığında TDHP’nda olduğu gibi Ver-
gi Usul Kanunu’nda da bir uyum kendili-

ğinden oluşacaktır.”

F.Ç.: “VUK adına uyum sağlanmalı.”

S.Y.: “Vergi Dairesine verilen mali tablo-
larla, kamuya açıklananlar arasında ciddi 
farklar var. Her ikisi de aynı olmalı. Yasal 
düzenlemeler yapılmalı. İki ayrı işe gerek 
yok, uyum sağlanmalı. Peki bu mümkün 
mü? Hayır, kısa vadede pek mümkün gö-
rünmüyor.”

T.K.: “Evet, uyumlaştırılmalı.” 

Oda başkanları tarafından da eleştirildi-
ği ve vurgulandığı üzere, şirketlerin TMS/
TFRS düzenlemeleri doğrultusunda ha-
zırlamakta oldukları ve 1.1.2018 tarihin-
den itibaren BOBİ FRS doğrultusunda da 
hazırlamak zorunda kalacakları finansal 
raporlar ile Maliye Bakanlığı’nın düzen-
lemeleri ve VUK doğrultusunda hazırla-
mış oldukları finansal raporlar birbirinden 
farklıdır.  Bu noktada “muhasebe bilgi için 
mi yoksa vergi için mi?” sorusu günde-
me gelmektedir. Standartların uygulandı-
ğı ilk günlerden günümüze kadar varlığı-
nı sürdüren bu soru üzerine pek çok tar-
tışma yapılmış, ancak genel olarak Stan-
dartlar ve VUK’un uyumlaştırılması, hatta 
muhasebenin sadece bilgi için yapılma-
sı temennileri ile tartışmalar sonuçlandı-
rılmıştır. Vergi muhasebesinin ve vergi-
ye yönelik hazırlanan finansal raporların 
Türkiye’de yerleşmiş bir muhasebe kültü-
rü sonucu olduğu görülmektedir. Bu kül-
türün ise yasalar ve yaptırımların etkisi 
sonucu yerleştiği aşikardır. Bilgi için mu-
hasebe ya da vergi için muhasebe soru-
nu sadece Türkiye’nin değil pek çok ülke-
nin de sorunudur. Örneğin Amerika Bir-
leşik Devletleri halen ilke bazlı raporlama 
standartları ile vergi kanunların uyum-
laştırılması konusunu tartışmakta ve ver-
gi için muhasebeyi sürdürmeye devam 
etmektedir. Bilgi ve vergi için tek bir fi-
nansal rapor hazırlanması sadece Türki-
ye  için değil pek çok ülke için de önemli 
ve ulaşılması gereken bir hedeftir. Ancak 
Türkiye için bu hedefe ulaşılması yakın 
gelecekte mümkün görünmemektedir.

BOBİ FRS’ye geçişte meslek mensupla-
rının karşılaşılabilecekleri sorunlar: Son 
olarak, “Size göre BOBİ FRS’ye geçişte 
meslek mensuplarının karşılaşılabilecek-
leri en önemli sorunlar nelerdir” sorusu 
katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen 
görüşler tablo 9’da sunulmuştur.

SMMM Odası Başkanlarına göre BOBİ 
FRS’ye geçişte muhasebe meslek men-
suplarının karşılaşılabilecekleri en önem-
li sorunlar genel olarak eğitim yetersiz-
liği ve Türkiye’de vergi için muhasebeye 
yönelik yerleşmiş bir muhasebe kültürü-
nün bulunmasıdır. Katılımcıların bu soru-
ya verdikleri yanıtlar ise şöyledir:

A.D.   •

A.F.Ç.  • 

B.B.   •

F.Ç. •  

S.Y. •  

T.K. •  

SMMM 
Odası

Evet Hayır Kısmen

Tablo 8. TMS/TFRS ve BOBİ FRS Konuları İle Uyumlu 
Yeni Bir Vergi Usul Kanunu’nun Oluşturulması
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A.D.: “Öncelikle meslek mensubu genel 
olarak mükellefi düşünüyor. Bu da stan-
dartlara belli bir bakış açısıyla yaklaşa-
caklar anlamına geliyor. Genelde ver-
gi boyutuyla bakacaklardır. İkincisi, mes-
lek mensuplarından eski kuşak olanların 
%80’i ve lise mezunu olanlar, standartla-
rı öğrenmektense emekli olmayı tercih 
ederler.” 

A.F.Ç.: “En önemli sorun meslek men-
suplarının bilgi eksikliğidir.”

B.B.: “Standartlarda uygulamada yapma-
dığımız konular söz konusu. Alışageldiği-
miz bir muhasebe kültürü var. Her şeyi 
denetçi mantığı ile düşünüyoruz. Bunun 
değişmesi gerek ve kolay kolay olmaz 
bu. Ancak geçmişe baktığımızda mes-
lek grubu her on yılda bir radikal bir de-
ğişim yaşamış. Eğitime ve değişime açık 
bir meslek grubu var. Sonuçta, KGK, TÜR-
MOB ve Odalar işbirliği ile yapılacak eği-
timlerle beraber zor da olsa adaptasyon 
sağlanacaktır. Mikro işletmeler için şu an 
standartlaşma söz konusu olmadığı için 
süreç başarıyla tamamlanacaktır.”

F.Ç.: “Eğitimlerde şirket sahiplerine de 
bilgi verilmeli. Mutlaka işverenler de eği-
timlerde bulunmalı.”

T.K.: “Uygulama yüzde yüz net değil, bu 
yüzden hata payı yüksek. Eğitim açısın-
dan çok yetersizlikler var.”

S.Y.: “Firmaların alt yapısı ve muhasebe 
kültürü BOBİ FRS’ye uygun mu? Meslek 
mensubu daha e-fatura olayına tam ola-
rak hazır değil, BOBİ FRS’ye geçmek alt-
yapı olarak sıkıntılı olacaktır. Altyapı, do-
nanım bunlar para ile halledilir, ancak 
yerleşmiş bir muhasebe kültürü var. Mu-
hasebeciler olaya vergisel yönden bakı-
yor. Vergi için değil, bilgi için muhasebe 
yapılmalı. Hayalimiz bu ama kültür ya-
vaş yavaş değişiyor. Türkiye’de beyanna-
melerin müşterisi vergi dairesi. Vergi en-
deksli iş yapan firmaların bilgi endeksli iş 
yapmaları zor. Küçük ölçekli firmalarda 
böyle bir muhasebe kültürü olabilir mi? 
Eğitim eksikliği var. Meslek mensupları da 
donanımlı değil”.

Araştırmanın son sorusuna verilen yanıt-
lardan da anlaşılacağı üzere BOBİ FRS’ye 
geçişte meslek mensuplarının karşılaşa-
bilecekleri en önemli sorunlar eğitim ek-
sikliği ve vergi için muhasebe lehine yer-
leşmiş muhasebe kültürüdür.  Bu iki te-
mel sorunun yanında BOBİ FRS’ye ge-
çiş için gerek bilgisayar altyapısı donanı-
mı gerekse paket program eksikliği gibi 
sorunlar gündeme gelebilir. Ancak bu tür 
sorunların kısa sürede aşılabileceği, mu-
hasebe paket programlarının güncelle-
nerek BOBİ FRS’ye uyumlu hale getirile-
ceğine inanılmaktadır. Bir diğer zorluk ise 
muhasebe meslek mensuplarının değişi-
me açık olup olmamalarıdır. Her ne ka-
dar muhasebe mesleği kendini geliştir-
meyi ve sürekli güncellenen veya deği-
şen yasalara uyum sağlamayı gerektir-
se de TMS/TFRS ve BOBİ FRS gibi kök-
lü değişiklikler için meslek mensupları-
nın daha çok çaba harcamaları gerek-
mektedir. A.D.’nin de ifade ettiği gibi ya-
kın zamanda emekli olmayı planlayan 
çoğu meslek mensubu bu değişime di-
renç gösterebilir. Dahası vergi için mu-
hasebe anlayışı hüküm sürdüğü sürece 
Türkiye’de standartların SPK veya Dev-
let tarafından getirilen zorunlulukları ye-
rine getirmek amacının ötesine geçmesi 
mümkün görünmemektedir. 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Finansal raporların hazırlanmasındaki te-
mel amaç, bilgi kullanıcılarının işletme-
nin finansal yapısı ve nakit akışları ile ilgi-
li ihtiyaç duydukları güvenilir, karşılaştırı-
labilir ve tam zamanında sunulan bilgi-
lere ulaşmalarının ve dolayısıyla işletme 
hakkında doğru kararlar verebilmeleri-
nin sağlanmasıdır. Bir işletme ile ilgili gü-
venilir, karşılaştırılabilir ve doğru bilginin 
sağlanması amacıyla 2005 yılından itiba-
ren belirli niteliklere sahip işletmeler için 
TMS/TFRS zorunlu tutulmuştur. Ancak 
diğer işletmeler ilki 1992 yılında yayınla-
nan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğleri (MSUGT) ve 2014 yılında ya-
yınlanan “TMS’leri Uygulamayan Şirket-
lerin Finansal Tablolarının Hazırlanma-
sında Uygulanacak İlave Hususlar” Kararı 

doğrultusunda finansal tablolarını hazır-
lamaktadır. Bu tebliğ ve hususlar muha-
sebe meslek mensuplarında hâkim olan 
finansal tabloların bilgi için değil önce-
likle vergi için hazırlanması kültürünün 
devam etmesine neden olmaktadır. Bil-
gi için, gerçeğe uygun, karşılaştırılabilir 
ve zamanında sunulan finansal tablolar 
hazırlayan işletmelerin yaygınlaştırılma-
sı amacıyla KGK bağımsız denetime tabi 
olup TMS/TFRS uygulamayan büyük ve 
orta boy işletmeler için BOBİ FRS’yi gün-
deme getirmiştir.

Bu araştırma ile TR 90 Bölgesi’nde faa-
liyet gösteren SMMM Oda başkanlarının 
BOBİ FRS’nin Türkiye’de uygulanabilirli-
ği konusundaki görüşleri alınmıştır. Ka-
tılımcılardan alınan görüşler doğrultu-
sunda BOBİ FRS ile ilgili oluşturulan ka-
naate göre, muhasebecilik mesleğinde 
vergi amaçlı muhasebecilik yerine bil-
gi amaçlı muhasebecilik kültürünün yer-
leşebilmesi için standartlaşmanın gerek-
li olduğu ve borsaya kayıtlı şirketler ve 
KAYİK’lerden sonra büyük ve orta büyük-
lükteki işletmeler için de böyle bir stan-
dartlaşmanın gerçekleştirilmesinin kaçı-
nılmaz olduğu görülmüştür. Katılımcı-
lardan bazıları yakın gelecekte standart-
ların giderek tabana doğru yayılacağını, 
bunun da BOBİ kapsamına giren şirket-
ler belirlenirken kullanılan kriterlerin dü-
şürülerek sağlanabileceğini ifade etmiş-
tir. Tabana yani mikro şirketler hariç gi-
derek küçük ölçekli şirketlere doğru stan-
dartlaşmanın yayılması ile muhasebecilik 
mesleğinin saygınlığının ve öneminin ar-
tacağı ve bu şekilde muhasebe sistemi-
nin bilgi amaçlı veriler üreteceği öngö-
rülmektedir. 

Genel olarak araştırmaya katılan bü-
tün katılımcılar yukarıda da ifade edildi-
ği üzere muhasebe sürecinde standart-
laşmanın gerekliliğine inanmakta, do-
layısıyla BOBİ FRS uygulamasını olum-
lu karşılamaktadır. Diğer taraftan BOBİ 
FRS’ye geçiş sürecinin kolay olmayaca-
ğı düşünülmektedir. Bunun temel nedeni 
olarak ise BOBİ FRS’yi uygulayacak olan 
muhasebe meslek mensuplarının konu-
ya ilişkin yeterli düzeyde bilgiye ve eğiti-
me sahip olmadıkları ileri sürülmektedir. 
KGK tarafından yapılan toplantıların sa-
dece tanıtım amaçlı olması ve yüzeysel 
olarak bilgi sunulması, muhasebe mes-
lek mensuplarının BOBİ FRS konusun-
da yeterli bilgiye sahip olmama neden-
lerinden biri olarak görülebilir. Bu soru-
nun ortadan kaldırılması için ise KGK ve 
TÜRMOB’un birlikte hareket ederek daha 
kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim 
vermeleri gerektiği vurgulanmıştır. Bir di-
ğer sorun olarak muhasebe altyapısının 
ve teknik donanım eksikliğinin BOBİ FRS 
geçiş sürecinde engel teşkil edebileceği 

Tablo 9. BOBİ FRS’na Geçişte Meslek Mensuplarının Karşılaşılabilecekleri Sorunlar

A.D.  •  • 

A.F.Ç. •   

B.B. • •  

F.Ç. •   

S.Y. • • • • 

T.K. •    

SMMM Odası 
Başkanı

Değişime 
Açıklık

Eğitim Muhasebe 
Kültürü

Altyapı ve 
Donanım
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ancak bu eksikliklerin kısa sürede aşılabi-
leceği ifade edilmiştir. 

Genel olarak TR 90 Bölgesi’ndeki SMMM 
Odalarının kısa vadede BOBİ FRS eğiti-
mi ile ilgili planları olmadığı görülmüş-
tür. Bu bölgede BOBİ kapsamına girecek 
büyüklükte işletme sayısının az olması ve 
bu işletmelerin de BOBİ FRS’yi uygulaya-
bilecek yetkinlikte muhasebe personeli-
ne sahip olduğunun varsayılması bu ko-
nuda plan yapılmamasının temel nedeni 
olarak görülmüştür.

Literatürde BOBİ FRS ve TMS/TFRS ara-
sındaki farklara ilişkin bir kaç çalışmaya 
rastlanmış ancak uygulayıcıların görüşle-
rine yönelik herhangi bir çalışma ile kar-
şılaşılmamıştır. Özellikle BOBİ FRS uygu-
lamasına geçildikten sonra yapılacak ça-
lışmalarda uygulamada karşılaşılan so-
runlar daha detaylı şekilde araştırılabilir 
ve yapılacak yeni düzenlemeler ve gün-
cellemelerle bu sorunlar çözülebilir.
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“Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenme-
mizin en büyük düşmanıdır”. Fran-
sız fizyolog, Dr. Claude Bernard bu 
sözü 1840 ‘lı yıllarda söylemiş. Aynı 
dönemde bu sözün ardından gü-
nümüze nüksettiği “Aradığını bilme-
yen, bulduğunu anlamaz” yaklaşımı 
ile hedefi ve amacı olan öğrenmenin 
zaferini özetlemiştir.  

Bende bu sözlerden yola çıkarak 
Ordu SMMMO Bülten dergisinin bu 
sayısında üyelerimiz için eşya ve hiz-
met ithalatında bilinmesi gereken 
konularda açıklama yapmak istedim. 

Gönül bağımızın varlığı, Ordulu mes-
lek mensuplarına yararlı olmasını di-
leğimle…. 

Bu sayının 2018 yılının ilk sayısı ol-
ması vesilesiyle 2018 yılının tüm in-
sanlığa barış, hoşgörü ve sevgi, mes-
lek mensuplarımıza da sağlık, başarı, 
kolaylıklar getirmesini dilerim.

  Gümrük kanunda eşya; her türlü 
madde, ürün ve değerlerden oluş-
maktadır. Eşyanın ithalatı ve ihraca-
tı gümrük mevzuatına uygun olarak 
yapılmak suretiyle (kanunla yasak-
lanmış ürünler hariç) serbesttir. 

Hizmet ise, maddi niteliği olmayan 
ve fayda sağlayan soyut bir iktisa-
di faaliyettir. Her ürün bir dizi hizmet 
sonucu oluşur. Hizmet ürünle birlik-
te düşünüldüğünde anlamlıdır. Plan-
lar, projeler, aracılık, danışmanlık, te-
mizlik, bakım, onarım, sağlık, konak-
lama, seyahat, yiyecek, içecek, servis 
işlemleri vb. hizmet örnekleridir. Hiz-
met ihracatı ve ithalatı da yasalar ta-
rafında izin verilen iktisadi faaliyetler 
çerçevesinde serbesttir.  

Ülkemizde birçok üretim, ticaret ve 
hizmet işletmeleri iktisadi faaliyetle-
rini yerine getirirken çeşitli eşya ve 

hizmet ithalatı yapmaktadır. İthalat 
muhasebe işlemlerinde, beyanların-
da, muhasebe birimleri dışından ge-
len eksik, yetersiz bilgiler ve belgeler 
birçok uygulamanın işletme aleyhi-
ne sonuçlanmasına neden olmakta-
dır. Özellikle günümüzde işletme dı-
şından müşavirlik hizmeti alan ve ve-
ren uygulamacılar için önem arz et-
mektedir.   

Eşya İthalatı ve Uygulamaları;

a) İthalat gümrük beyannamesin-
de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyo-
nu (GTİP) numarası ile eşyanın GTİP 
numarasının doğruluğu kontrol edi-
lir. Özellikle yatırım teşvik kapsamın-
da yapılan ithalatlar ile ithalata bağ-
lı ihracat rejimlerinin sağladığı teşvik-
ler için önemlidir. Uygulamada teşvik 
iptaline neden olarak sık rastlanan ih-
mallerin başında gelmektedir.

b) Eşya ithalatının muhasebe iş-
leminde sekiz (8) no ‘lu gümrük be-
yannamesi belge olarak ithalat dos-
yasında bulunmalıdır. Belgenin aslı 
olmasına dikkat edilir. İthalata daya-
lı ihracat KDV iadelerinde yüklenilen 
KDV tutarı için önemlidir.  

c) İthalat faturası üzerinden muha-
sebe işlemi yapılmaz.

d) Gümrük beyannamesinde itha-
lat bedelinden ayrıca CIF kıymet de-
diğimiz (ithal edilen eşya bedeli + 
navlun + sigorta giderleri toplamın-
dan oluşan) tutar vardır.

e) İthalat gümrük beyannamesin-
de katma değer vergisi (KDV) matra-
hı ise CIF kıymete ilave olarak güm-
rükte hesaplanan vergiler ve gümrü-
ğe kadar yapılan diğer giderler ilave 
edilerek hesaplanan tutardır. İthalat 
KDV ‘si bu tutar üzerinden ilgili malın 
KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır. 

f) Eşya ithalatının “Ba” beyanı için; 
eşya ithalatında teşvik yoksa ithalat 
gümrük beyannamesinin KDV mat-
rahı tutarı, teşvikli ithalat olması ha-
linde gümrük beyannamesinin CIF 
kıymeti (değeri) esas alınır.

g) KDV matrahını oluşturan vergi 
makbuzları, gider faturalarının aslı il-
gili dış ticaret departmanından ya da 
gümrük müşavirinden istenir. 

h) Eşyanın ithalatında teşvik var 
ise ithalat gümrük beyannamesin-
de 44 no ‘lu kutuda gerekli açıklama 
ve açıklama kapsamındaki belgelerin 
varlığı kontrol edilir. 

i) Gümrük beyannamesinin tes-
cil tarihi ile kapanış tarihleri farklı ola-
bilir. Bu durumda vergi ve yasal yü-
kümlülüklerin yerine getirildiği ve 
eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihi 
muhasebe kayıt dönemi ve “Ba” be-
yan dönemi için dikkate alınır. 

j) İthalat gümrük beyannamesin-
de 22 no’lu kutuda yer alan döviz 
miktarı ve fiili ithalat tarihindeki T.C 
Merkez Bankası döviz satış kuru kul-
lanılır. 

k) Döviz kuru virgülden önce ve 
sonra olarak toplam beş rakam ola-
rak uygulanır.

l) İthalat giderleri stok ithalatı ise 
159 Verilen Sipariş Avansları hesa-
bında, maddi duran varlık ithalatı ise 
259 Verilen Avanslar hesabında, ya-
tırım malı ithalatı ise 258 Yapılmak-
ta Olan Yatırımlar hesabında toplanır. 
Eşya bedeli, navlun, sigorta, KDV ha-
riç diğer vergiler ve eşyanın iş yerine 
ulaşımına kadar yapılan giderler ya 
da kur farkları bu hesaplarda toplanır. 

m) İthalat tamamlandığında bu he-
saplarda toplanan tutarlar; ilgili stok, 
maddi duran varlık ya da yatırım he-

Eşya ve Hizmet İthalatında
Doğru Bildiklerimiz

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı

ygursoy@uludag.edu.tr
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sabına aktarılır. Bu hesaplar kapatılır.  

n) İhraç edilen eşyanın yurda geri 
gelmesi (iade gelmesi) halinde geri 
gelen malın yurda girişi de ithalat 
mevzuatına tabidir. 

o) Geri, iade gelen eşyalar için aşa-
ğıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 

a) Geri, iade gelen eşyanın üç (3) 
yıl içinde ayniyetinin değişmemiş ol-
ması, 

b) İhracatçının o eşya (mal) için 
KDV iadesinden yararlanmamış ol-
ması gerekir.

c) KDV iadesinden yararlanmış ol-
ması halinde ithalat gümrüğünde 
geri gelen eşya için ithalat mevzuatı 
uygulanır, KDV ayrıca hesaplanır.

d) Geri gelen eşya içinde muhase-
be kayıtlarında gümrük beyannamesi 
esastır. 

e) Geri gelen mal, aynı cari dö-
nem (takvim yılı) içinde geri gelirse 
610 hesap ta izlenebilir. Farklı (sonra-
ki) dönemlerde geri iade gelmesi ha-
linde, 610 hesap yerine, stok hesapla-
rında izlenmesine dikkat edilmelidir.   

Hizmet İthalatı ve Uygulamaları;

a) Hizmet ithalatında gümrük be-
yannamesi yer almaz. 

b) Yurt dışı firma tarafından düzen-
lenen hizmet faturası esas alınır.

c) Hizmetin alındığı tarih değil, fa-
turanın düzenlendiği tarih muhasebe 
ve ilgili beyanlar için geçerli tarihtir.  

d) Hizmet ithalatında faturada yer 
alan döviz miktarı, fatura tarihinden 
bir gün önceki döviz satış kuru ile 
çarpılır. Hizmetin ithalat matrahına 
ulaşılır. 

e) Yurt dışı firmanın Türkiye de ka-
nunu iş merkezi yok ise hizmeti alan 
ithalatçı firma tarafından hizmet fatu-
rasının muhasebe ve beyan işlemle-
rinde, aynı KDV döneminde, iki (2) no 
‘lu KDV beyannamesi ile beyan edil-
mek şartıyla genel oran üzerinden 
tevkifat uygulanır.

f) Hizmet ithalatında da tüm gi-
derler eşya ithalatında olduğu gibi 
159, 259, 258 hesaplarda izlenir. 

g) Hizmet hangi iktisadi faaliyet 
için yapılıyor ise 159, 259, 258 hesap-
larda toplanan giderler ilgili stok ve 
varlık hesabına devir edilir.  

h) İthal edilen hizmet, işletme için 
doğrudan gider özelliği taşıması ha-
linde ise 730, 740, 750, 760, 770 he-
saplar da tercih edilebilir.

KAYNAKÇA; 

http://www.gib.gov.tr

http://www.mevzuat.net

“Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” 12. 
Baskı, Ekin Kitabevi Bursa 2017

“Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi” 11. 
Baskı, Ekin Kitabevi Bursa 2017 
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1 Ocak 2018 tarihi KDV’nin yürürlüğe giri-
şinin 33. yıldönümüydü. Bu süre içerisin-
de KDV uygulamalarında sayamayacağı-
mız kadar değişikliğe şahit olduk. Bu ma-
kalemizde, geride bıraktığımız 2017 yılın-
da KDV uygulamalarında yapılan değişik-
likler ele alınmıştır.

A) KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Yabancılara Konut ve İşyeri Satışların-
da KDV İstisnası

KDV Kanununun 13. maddesine 6824 sa-
yılı Kanunla eklenen (i) bendi hükmüyle, 
inşa edilen konut ve işyerlerinin yabancı 
uyruklu kişiler ile yurt dışındaki kuruluşlara 
ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları-
na satışı KDV’den istisna edildi.

1/4/2017 tarihinde yürürlüğe giren bu is-
tisna uygulamasının usul ve esasları KDV 
Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğde açık-
landı. Buna göre istisna uygulanabilmesi 
için, konut veya iş yeri olarak inşa edilen 
binanın yapı ruhsatının bulunması ve alı-
cıların kullanımına hazır vaziyette ilk defa 
teslim edilmesi şart. Kat irtifakı kurulabilen 
konut veya iş yerlerinde de ayrıca kat ir-
tifakının kurulmuş olması gerekiyor. Yapı 
ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, re-
zidans, apart daire, devre mülk ve benze-
ri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri 
istisna kapsamında değerlendirilecek. Arsa 
karşılığı inşaat işinde, arsaya karşılık olarak 
arsa sahibine müteahhit tarafından konut 
veya işyeri verilmesi ilk teslim sayıldığın-
dan, arsa sahibinin bunları yabancılara sa-
tışında istisna uygulanamıyor.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yaban-
cı uyruklu gerçek kişiler (mavi kart veri-
len ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan ger-
çek kişiler dahil) ile kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da da-
imi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç 
elde etmeyen kurumlar istisnadan fayda-
lanabilmekte. Ayrıca çalışma veya oturma 
izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışın-
da yaşayan Türk vatandaşları da bu istis-
nadan faydalanmakta. Ancak, resmi daire 
ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de 
bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı 
olup adı geçen daire, müessese, teşekkül 
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yaban-

cı memleketlerde oturan Türk vatandaşları 
bu istisnadan faydalanamıyor.

Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisna-
sının uygulanabilmesi için, bedelin en az 
%50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlen-
diği tarihten önce, kalan kısmının da en 
geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya öden-
mesi gerekiyor. Ayrıca satılan konut veya iş 
yeri için, tapuda işlem tesis edilmiş olma-
sı şart. İstisna kapsamında satış yapanlar, 
konut veya iş yeri satışının KDV’den istisna 
olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bil-
direcek, tapu müdürlükleri de tapu kütü-
ğünün beyanlar hanesine, bu konut veya 
işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarıl-
ması halinde zamanında tahsil edilmeyen 
verginin gecikme faiziyle birlikte ödene-
ceği hususunda şerh koyacak. Dolayısıy-
la satın alınan gayrimenkulün bir yıl için-
de elden çıkarılması halinde, vergi daire-
sinden verginin ödendiğine dair yazı ibraz 
edilmeden tapu müdürlükleri devir işlemi 
yapmayacak.

2- Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin Ta-
şınmaz Satışında KDV İstisnası

KDV Kanununun 17/4 maddesinin (p) ben-
dinde 6770 sayılı Kanunla yapılan dü-
zenlemeyle, belediyeler ve il özel idare-
lerinin mülkiyetindeki taşınmazların sa-
tışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslim-
ler KDV’den istisna edildi. 27/1/2017 tari-
hinde yürürlüğe giren bu istisnaya para-
lel olarak KDV Kanununa eklenen Geçici 
36. maddeyle, bu tarihten önce belediye-
ler ve il özel idareleri tarafından iktisadi iş-
letme oluşturmadan yapılan taşınmaz sa-
tışları için de KDV aranmaması öngörüldü. 
Belediye ve il özel idarelerinin bünyelerin-
de oluşan (su işletmesi, otobüs işletmesi 
gibi) iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları 
ise istisna kapsamına girmiyor.

3- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki 
Yazılım ve Gayri Maddi Hakların Satışı ve 
Kiralamasında Vergi İstisnası

KDV Kanununun 13/d maddesi ile yatırım 
teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge 
kapsamındaki makine ve teçhizat teslim-
leri KDV’den istisna edilmişti. Bu maddede 
6770 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 
istisna kapsamına, belge kapsamındaki ya-

zılım ve gayri maddi hak satış ve kiralama-
ları da dahil edildi. Bu istisna 27/1/2017 ta-
rihinde yürürlüğe girdi.

4- Yurt Dışından Elektronik Ortamda Hiz-
met Verenlerin KDV Mükellefi Olması

KDV Kanununun 9. maddesine 7061 sayılı 
Kanunla eklenen hükümle, Türkiye’de ika-
metgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bu-
lunmayan yurt dışındaki kişi veya kuruluş-
ların, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan 
gerçek kişilere elektronik ortamda sunaca-
ğı hizmetler için Türkiye’de KDV mükelle-
fiyeti tesis ettirmesi ve beyanname vere-
rek KDV ödemesi öngörüldü. 1/1/2018 ta-
rihinde yürürlüğe giren bu uygulama ile 
ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri 
No.lu Genel Tebliğde, uygulamanın usul 
ve esasları belirlendi.

Buna göre Türkiye’de ikametgâhı, işye-
ri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulun-
mayanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olma-
yan gerçek kişilere bir bedel karşılığında 
sunduğu elektronik ortamdaki hizmetle-
rine ilişkin olarak, elektronik ortamda Bü-
yük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına 
başvurarak “Elektronik Hizmet Sunucuları-
na Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirecek 
ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyanda 
bulunacak. Beyan ve ödeme TL cinsinden 
yapılacak. Bedelin döviz olarak hesaplan-
ması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın 
meydana geldiği günkü Resmi Gazetede 
yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış 
kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek. 
Elektronik hizmet sunucusunun açıkça 
belirtilmediği ve bu durumun taraflar ara-
sındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzen-
lenen fatura ve benzeri belgelerde hizme-
te ve elektronik hizmet sunucusuna iliş-
kin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde 
KDV, telekomünikasyon ağı, ara yüz veya 
portalı işletenler tarafından beyan edilip 
ödenecek. Ödemeye aracılık eden banka-
lar ile elektronik para ve ödeme kuruluşla-
rı, yurt dışından hizmet verenlere yapılan 
ödemeleri üçer aylık dönemler itibariyle 
Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

5- Adalet Bakanlığına Yapılan Teslimlerde 
KDV İstisnası

KDV Kanununun 13/f maddesine 694 sayı-

KDV Uygulamalarında 2017 Yılında 
Yapılan Değişiklikler

Kemal OKTAR
E. GİB Şube Müdürü
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lı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
Bakanlığı eklenmek suretiyle, Adalet Ba-
kanlığına veya bu Bakanlıkça belirlenecek 
yükleniciye yapılan güvenlik ihtiyaçlarına 
yönelik silah, mühimmat, malzeme, teç-
hizat ve sistemleri ile bunların araştırma-
geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek 
parça, bakım-onarım ve modernizasyo-
nuna ilişkin teslim ve hizmetlerde KDV is-
tisnası uygulanması sağlandı. Kararname 
25/8/2017 tarihinde yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.

6- Uluslararası Roaming Hizmetlerinde 
KDV İstisnası

KDV Kanununun 17/4 maddesine 7061 sa-
yılı Kanunla eklenen (ç) bendi hükmüy-
le, uluslararası roaming anlaşmaları çer-
çevesinde yurt dışından alınan roaming 
hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki 
müşterilere yansıtılması işlemi KDV’den is-
tisna edildi. Bu istisna 1/1/2018 tarihinde 
yürürlüğe girdi.

7- Finansal Kiralama ve Finansman Şirket-
lerinin Alacaklarına Karşılık Gayri Menkul 
ve İştirak Hissesi Devralmalarında KDV İs-
tisnası

KDV Kanununun 17/4-r maddesine 7061 
sayılı Kanunla eklenen hükümle, finansal 
kiralama ve finansman şirketlerine borçlu 
olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık 
taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal ki-
ralama ve finansman şirketlerince devir ve 
teslimi KDV’den müstesna tutuldu. Bu uy-
gulama 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

8- İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Mali-
ye Bakanlığınca Belirlenenler İçin Yıl İçin-
de Nakit İade

KDV Kanununun 29/2 maddesine 6770 sa-
yılı Kanunla eklenen hükümle, indirim-
li orana tabi işlemlerden Maliye Bakanlı-
ğınca belirlenecek sektörler, mal ve hiz-
met grupları veya dönemler için yükleni-
len vergilerden indirilemeyen kısmın nak-
den iade edilmesi imkanı da getirildi.

27/1/2017 tarihinde yürürlüğe giren bu 
yetkiye dayanılarak, KDV Genel Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair:

- 10 Seri No.lu Tebliğle indirimli orana tabi 
konut,

- 12 Seri No.lu Tebliğle traktör, iş makina-
sı, tarım makine ve aletleri, dikiş makinesi, 
torna ve freze makinaları,

- 15 Sıra No.lu Tebliğle sıvılaştırılmış petrol 
gazı (L.P.G.) (otogaz hariç),

teslimlerine ilişkin olarak yıl içindeki dö-
nemler itibariyle indirilemeyen verginin 
nakden de iade edilebileceği açıklandı.

Yukarıda sayılanlar dışındaki indirimli ora-
na tabi işlemlerden doğan KDV iadesi, yılı 
içerisinde sadece mahsuben yerine geti-
rilmekte, yılı içerisinde mahsup edilme-
yen kısım, takip eden yılın Kasım ayına ka-

dar nakden veya mahsuben iade edilebil-
mekte.  

9- İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik 
Belgesi Kapsamındaki Sabit Yatırım İnşa-
asına İlişkin Yüklenilen Vergilerden İndiri-
lemeyen Kısmın İadesi

KDV Kanununa 6770 sayılı Kanunla ekle-
nen Geçici 37. madde ile imalat sanayine 
yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) En az 50 milyon TL tutarında sabit yatı-
rım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat iş-
leri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 
2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla 
indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin 
altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisin-
de,

b) 50 milyon TL tutarına kadar sabit yatı-
rım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat iş-
leri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 
2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla te-
lafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içeri-
sinde,

belge sahibine iade edilmesi öngörüldü.

KDV Kanununun Geçici 37. maddesine 
7061 sayılı Kanunla 2018 yılı da dahil edil-
mek suretiyle, imalat sanayine yönelik ya-
tırım teşvik belgesi kapsamında yaptırılan 
inşaat taahhüt işleri nedeniyle 2018 yılın-
da yüklenilen ve indirilemeyen KDV’nin de 
iade edilmesi sağlandı.

10- FATİH projesi kapsamında KDV istis-
nası

KDV Kanununa 7061 sayılı Kanunla ek-
lenen Geçici 38. madde ile 5/12/2017 ta-
rihinden itibaren düzenlenen sözleşme-
lere istinaden Eğitimde Fırsatları Artırma 
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 
Projesi kapsamında proje bileşenlerine iliş-
kin olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapı-
lan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal 
teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den müs-
tesna tutuldu. Bu kapsamda yapılan mal 
teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yük-
lenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üze-
rinden hesaplanan vergiden indirilecek, 
indirim yoluyla telafi edilemeyen vergi-
ler Kanunun 32. maddesi kapsamında iade 
edilecek. İstisna uygulamasına ilişkin ola-
rak KDV Genel Uygulama Tebliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 16 Seri No.lu Genel 
Tebliğde açıklamalar yapıldı.

B) KARARNAME İLE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER

1-  Yapı Ruhsatı 1/1/2017 Tarihinden Son-
ra Alınan 150 M²’nin Altındaki Konutların 
Arsa Birim Fiyatına Göre KDV Oranı Fark-
lılaştırması

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden sonra alı-
nan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum 
ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafın-
dan ihalesi 1/1/2017 tarihinden sonra ya-
pılan konut inşaatı projelerinde, net alanı 

150 m²’ye kadar konutlardan; Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyük-
şehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altında-
ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Ka-
nun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli 
alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapı-
ların bulunduğu yerler hariç), lüks veya bi-
rinci sınıf inşaat olarak yapılan ve yapı ruh-
satının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı ar-
sanın Emlak Vergisi Kanununa göre tespit 
edilen arsa birim m² vergi değeri;

- 1.000 TL’nin altında olanlarda %1,

- 1.000 – 2.000 TL (iki bin dâhil) arasında 
olanlarda %8,

- 2.000 TL’nin üzerinde olanlarda %18,

KDV oranı uygulanması öngörüldü.

2- Konut Teslimlerinde %8 Oranı Uygu-
lama Süresinin 30/9/2017 Tarihine Kadar 
Uzatılması

2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy-
la, KDV oranı %18 olan konut teslimlerin-
de 8/9/2016 ila 31/12/2017 tarihleri arasın-
da %8 oranı uygulanması öngörülmüş-
tü. Bu süre, 2017/9759 sayılı Kararname 
ile 30/9/2017 tarihine kadar uzaldı. Böyle-
ce net alanı 150 m²’nin üzerinde olan ko-
nutlar ile 150 m²’nin altında olmakla bir-
likte arsasının birim m² fiyatı nedeniy-
le %18 oranına tabi konutların 8/9/2016 
ila 30/9/2017 tarihleri arasında tesliminde 
KDV oranı %8 olarak uygulandı.

3- Yat ve Kotraların KDV Oranının %1’e İn-
dirilmesi

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy-
la, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 
sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 19. sı-
rasında değişiklik yapılarak, 3/2/2017 tari-
hinden itibaren yatlar, kotralar, tekneler ve 
gezinti gemilerinde uygulanacak KDV ora-
nı %1’e indirildi.

4- Mobilyalarda KDV Oranının %8’e İndi-
rilmesi

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy-
la, 3/2/2017 ila 30/4/2017 tarihleri arasın-
da salon, yatak odası, mutfak, büro mo-
bilyaları, şilte, koltuk, sandalye gibi ev eş-
yalarının tesliminde ve ithalinde KDV ora-
nı %8’e indirildi. Bu süre 2017/10106 sayı-
lı Kararname ile 30/9/2017 tarihine kadar 
uzatıldı. Ancak Kararname uyarınca, bu ta-
rihler arasında %8 oranı uygulanan söz ko-
nusu mobilyaların imalinde veya teslimin-
de yüklenilen KDV’nin indirilememesi ha-
linde iadesi mümkün olmayıp, indirileme-
yen verginin genel hükümlere göre sonra-
ki dönemlerde indirilmek üzere devredil-
mesi gerekiyor.

5- İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Do-
ğan KDV İadesi Limitinin 10.000 TL’ye İn-
dirilmesi

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
2017 yılında gerçekleştirilen indirimli ora-
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na tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yük-
lenilen ve indirim yoluyla telafi edileme-
yen KDV’nin iadesine ilişkin alt sınır 10.000 
TL olarak belirlendi. Aynı Kararnameye 
göre, 2016 yılında yapılan indirimli orana 
tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak 
yıllık iadelerde de bu limit dikkate alındı.

6- Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.) 
Vergi Oranının %8’e İndirilmesi

2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy-
la KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 
sayılı Kararname eki (II) sayılı listeye ekle-
nen 31. sırada yer alan sıvılaştırılmış pet-
rol gazının (L.P.G.) Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumundan LPG Dağıtıcı Lisansı-
nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan sa-
tın alanların sonraki safhalardaki teslimin-
de KDV oranı %8’e indirildi. Ancak motorlu 
taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak otogaz 
teslimleri bu kapsama dahil edilmediğin-
den, otogaz teslimlerinde eskiden olduğu 
gibi %18 oranı uygulanıyor.

7- Vergisiz Motorin Alınabilecek Sınır Ka-
pılarının Tespiti

2017/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile KDV Kanununun 14/3. maddesi ve ÖTV 
Kanununun 7/A maddesi uyarınca, ihraç 
malı taşıyan kamyon ve TIR’lara yurt dı-
şına çıkışta KDV ve ÖTV’siz motorin satışı 
yapılabilecek olan sınır kapıları, kara ve de-
niz sınır kapıları olarak iki liste halinde aşa-
ğıdaki şekilde belirlendi.

Kara Sınır Kapıları: Çıldır Aktaş (Ardahan), 
Dilucu (Iğdır), Gürbulak (Ağrı), Hamzabey-
li, İpsala, Kapıkule (Edirne), Kapıköy (Van), 
Sarp (Artvin)

Deniz Sınır Kapıları: Alsancak (İzmir), Am-
barlı, Pendik (İstanbul), Çeşme (İzmir), De-
rince (Kocaeli), İskenderun (Hatay), Kara-
su (Sakarya), Kepez (Çanakkale), Giresun 
Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yalo-
va, Zonguldak

C) TEBLİĞLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- 11 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Düzen-
lemeler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik 
yapan 11 Seri No.lu Tebliğin yayımlandığı 
15/2/2017 tarihinde yürürlüğe giren deği-
şiklikler:

a) Büyükşehir belediyelerinin su ve kanali-
zasyon idareleri, mal ve hizmet alımların-
da KDV tevkifatı yapacak olan “belirlenmiş 
alıcılar” kapsamına dahil edildi.

b) İnsan veya hayvan sağlığına yönelik ko-
ruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabili-
tasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler 
vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü te-
min hizmeti kapsamında tevkifat uygulan-
maması öngörüldü.

c) Fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin 
alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş ol-
ması halinde, alıcı ve satıcının yazılı ta-

lebi ile alıcıya fazla veya yersiz ödenen 
KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla 
veya yersiz tevkif edilen vergiye göre sa-
tıcının yapmış olduğu beyana ve bu beya-
na istinaden kısmi tevkifat uygulamasın-
dan kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi 
bir düzeltme yapılmasına gerek bulunma-
dığı açıklandı.

d) Tevkifat uygulamasından kaynaklanan 
KDV iadelerinin mahsuben yapılmasında:

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen 
mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hiz-
metleri,

- Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve 
reklâm gelirlerine konu işlemleri,

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsa-
mındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa 
edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bü-
tün hizmet ifalarından, 

doğan iadelerde 5.000 TL ve üzerinde-
ki mahsuben iade talepleri vergi incele-
me raporu veya YMM raporuna göre yeri-
ne getirilecek. İadenin YMM raporu ile ta-
lep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan 
kısmı için teminat verilmesi halinde iade 
yapılacak, teminat, YMM raporu sonucu-
na göre çözülecek. (Değişiklikten önce bu 
işlemlerden doğan 5.000 TL ve üzerinde-
ki mahsuben iade taleplerinde 5.000 TL’yi 
aşan kısım için teminat verilmesi halinde 
vergi inceleme raporu sonucu beklenme-
den mahsup işlemi yapılmakta, verilen te-
minat vergi inceleme raporu sonucuna 
göre çözülmekteydi.)

Tevkifat kapsamındaki diğer İşlemlerin-
den doğan iadelerde 5.000 TL ve üzerin-
deki mahsuben iade  talepleri vergi ince-
leme raporu ile yerine getirilecek. (Deği-
şiklikten önce bu işlemlerden doğan 5.000 
TL ve üzerindeki mahsuben iade taleple-
ri teminat vermek suretiyle de yerine ge-
tirilmekte, 5.000 TL’yi aşan kısım için veri-
len teminat, vergi inceleme raporu ile çö-
zülmekteydi.)

e) Uluslararası roaming (dolaşım) anlaş-
maları kapsamında yurt dışındaki müşteri-
ler için Türkiye’de verilen roaming hizmet-
lerinde KDV istisnasının tevsikinde, istisna 
kapsamında işlemi beyan eden mükellefin 
ilgili ülkede kendisine verilen roaming hiz-
metine KDV uygulanmadığını tevsik eden 
fatura örneği de ibraz edilebilecek.

f) İhraç kaydıyla teslimlerdeki tecil-terkin 
uygulamasında imalatçı aleyhine orta-
ya çıkan kur farkları için ihracatçılar tara-
fından düzenlenecek faturada KDV hesap-
lanmaması öngörüldü. İmalatçılara ihraç 
kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV 
hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan 
kur farklarından doğanlar da dahil olmak 
üzere, imalatçı aleyhine matrahta meyda-
na gelen değişikliğe ilişkin vergi (imalatçı 
aleyhine matrahta meydana gelen deği-
şikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi 

olduğu oran uygulanmak suretiyle bulu-
nan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üze-
rinden hesaplanan vergiden düşülecek.

g) Dahilde işleme izin belgesi kapsamın-
daki malların imalatında kullanılacak ham 
ve yardımcı maddeleri KDV Kanununun 
geçici 17. maddesi kapsamında KDV öde-
meksizin ithal eden veya yurt içinden 
tecil-terkin uygulaması kapsamında satın 
alan mükelleflerin imal ettiği malları, bir 
başka DİİB sahibi mükellefin belge kapsa-
mında üreteceği mallar için ham veya yar-
dımcı madde olarak tesliminde yine geçi-
ci 17. madde kapsamında tecil-terkin uy-
gulanmasının mümkün olduğu açıklandı. 
Bu uygulamada birinci DİİB sahibi mükel-
lefin iadesini talep edeceği KDV tutarının, 
tecil-terkin uygulayarak teslim ettiği mal 
bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve 
yurtdışından KDV ödemeksizin temin et-
tiği malların bedeli arasındaki farka genel 
vergi oranı uygulanmak suretiyle buluna-
cak tutarı aşmaması öngörüldü.

h) Serbest bölgede yapılan hizmetlerle il-
gili KDV istisnasının düzenlendiği KDV Ka-
nununun 17/4-ı maddesine 6761 sayılı Ka-
nunla eklenen hüküm uyarınca, serbest 
bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ih-
raç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istis-
nası uygulanmasının usul ve esasları tes-
pit edildi. 

i) Konut tesliminden önce fatura düzen-
lenmesi halinde, faturada gösterilen mik-
tarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran 
olay meydana geleceğinden, konutun fi-
ilen teslim edildiği tarih ile faturanın dü-
zenlendiği tarihte konuta ilişkin geçer-
li olan KDV oranlarının farklı olması duru-
munda, faturanın düzenlendiği tarihte ge-
çerli olan KDV oranı esas alınacak. Dola-
yısıyla faturanın düzenlendiği tarihte ge-
çerli olan oran esas alınarak hesaplanan 
KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği ta-
rihte geçerli olan KDV oranına göre her-
hangi bir düzeltme yapılmayacak.

j) 2016 yılına ilişkin olarak belirlenmiş olan 
20.600 liralık alt limitin üzerindeki kısmın 
iadesini mahsuben almış olan mükellefle-
rin, 2017/9759 sayılı Kararname ile bu sını-
rın 10.000 liraya düşürülmesi sonucu 2016 
yılı için 10.600 lira daha iade talep etme 
hakları olduğu kabul edildi.

k) İndirimli orana tabi işlemlerden doğan 
KDV iadesi hesaplamasına, 150 m²’nin al-
tındaki konutun inşasında kullanılan kom-
bi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, kü-
vet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş baş-
lığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yük-
lenilen KDV dahil edilebilecek. Ancak per-
de ve avize alımına ilişkin KDV dahil edile-
meyecek.

l) İndirimli orana tabi işlemlerden doğan 
5.000 TL’nin altındaki mahsuben iadeler-
de YMM raporu da aranmayacak.

m) İndirimli orana tabi işlemlerden doğan 
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KDV iadelerinin organize sanayi bölgele-
rinden temin edilen elektrik, su, doğalgaz, 
internet hizmetleri, altyapı katılım payları 
ve aidatlara ilişkin borçlara da mahsup edi-
lebilmesine imkan sağlandı.

n) İndirimli orana tabi işlemleriyle birlik-
te diğer iade hakkı doğuran işlemleri bu-
lunan mükelleflere yapılacak iadelerle aynı 
işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran 
uygulamaları nedeniyle KDV iade alaca-
ğı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan 
KDV alacağı iade edilecek. İndirimli ora-
na tabi işlemlerden kaynaklanan iade tu-
tarının hesaplanmasına ilişkin tablonun 
“Hesaplanan KDV” sütununa, işlem bede-
li üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı 
(tevkif edilen tutar dahil) yazılacak.

o) İndirimli orana tabi işlemlerden doğan 
iade alacağının, vergi inceleme raporuna 
göre mahsubunun talep edilmesi halinde, 
mahsup işlemi vergi inceleme raporu dı-
şında kalan diğer belgelerin tamamlanmış 
olması şartıyla iade talep dilekçesinin ver-
gi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat 
aranmadan yapılacak. 

p) KDV indiriminde;

- İşletmeye gelen faturadaki KDV’yi indir-
meden dava konusu yapan alıcının da-
vanın aleyhine sonuçlanması durumun-
da faturayı kanuni defterine işleyip indirim 
konusu yapmasında,

- Sorumlu sıfatıyla sıfatıyla KDV beyan 
edilmesinde,

- Fatura düzenleme süresinin son günü-
nü takip eden vergilendirme dönemi için-
de alıcının noterden ihtarname göndermiş 
olması şartıyla, satıcı tarafından fatura dü-
zenlenmesinde,

indirim hakkının kullanılması için vergi-
yi doğuran olayın meydana geldiği takvim 
yılının aşılmaması kuralı kaldırıldı.

r) Dahilde işleme izin belgesi kapsamın-
da yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemek-
sizin temin ettiği malları kullanarak imalat 
yapan mükelleflerin, imal ettiği malları ih-
racatçılara KDV tahsil edilerek satışı müm-
kün hale geldi.

Ayrıca DİİB kapsamında KDV ödemeksizin 
yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdi-
leri kullanarak ürettiği malı KDV Kanunun 
11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı 
olarak teslim eden bir mükellefin iade ala-
cağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli 
ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli 
arasındaki farka genel vergi oranı (%18) uy-
gulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşa-
mayacak.

s) YMM raporu ile iade talebinde bulunan 
mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları ia-
deye ilişkin olarak;

- İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay 

içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu 
ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bu-
lunulmaması,

- Ek süre talebinin uygun bulunmaması,

- Altı aylık ek süre içinde de YMM raporu-
nun ibraz edilmemesi,

durumlarında, teminat karşılığı yapılan 
iade incelemeye sevk edilecek ve teminat 
vergi inceleme raporu sonucuna göre çö-
zülecek.

t) KDV iadelerinin nakden yapılmasın-
da Maliye Bakanlığınca belirlenen (genel-
de 5.000 TL) üst limiti aşan ve YMM rapo-
ru ile yapılması talep edilen iadeler için, ia-
desi talep edilen tutarın %120’si oranında 
(İTUS sertifikası sahibi mükelleflerce %60’ı 
oranında) banka teminat mektubu veril-
mesi halinde, iade işlemi beş iş günü için-
de gerçekleştirilecek. 

u) Teminat veya YMM raporu karşılığı iade 
talep edilmesine rağmen vergi dairelerin-
ce tespit edilen eksiklik veya olumsuzluk-
ların mevzuata uygun şekilde düzeltilme-
mesi halinde iade, vergi inceleme raporu 
ile yerine getirilebilecek.

2- 13 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Düzen-
leme

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik 
yapan 7 Seri No.lu Tebliğle, KDV iade ala-
caklarının ÖTV borçlarına mahsup edil-
mesi imkanı 4/10/2016 tarihinde kaldırıl-
mıştı.

 Ancak 22/6/2017 tarihinde yayımlanan 13 
Seri No.lu Tebliğle bu düzenleme kaldırı-
larak, KDV iade alacaklarının yeniden ÖTV 
borçlarına mahsubu mümkün hale getiril-
di. Buna göre, iade hakkı tanınan işlemler-
den kaynaklanan KDV iade alacağının ÖTV 
borçlarına mahsuben iadesi, münhasıran 
vergi inceleme raporu sonucuna göre ye-
rine getirilecek. Ancak mahsubu talep edi-
len ÖTV borcu tutarında teminat verilme-
si halinde, mahsup talebi, aranılan belge-
lerin ve teminatın vergi dairesine verildiği 
tarih itibariyle yerine getirilecek, teminat, 
vergi inceleme raporu sonucuna göre çö-
zülecek. Bu husus indirimli teminat uygu-
lamasından yararlanan İTUS sertifikası sa-
hibi mükellefler için de geçerli.

3- 14 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Düzen-
leme

Belirlenmiş alıcıların yapım (inşaat taah-
hüt) işlerinde uygulayacağı tevkifat ora-
nı 2/10’dan 3/10’a yükseltildi. Bu uygulama 
1/10/2017 tarihinden itibaren ifa edilen ya-
pım işleri nedeniyle hesaplanan KDV için 
geçerli olacak.

4- 15 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Düzen-
lemeler

5/12/2017 tarihinde yayımlanan 15 Seri 
No.lu Tebliğle yapılan düzenlemeler:

a) Yabancı bayraklı gemilere verilen tamir, 
bakım, onarım hizmetleri nedeniyle yükle-
nilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen 
KDV’nin %50’sinin, hizmet bedelinin döviz 
olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden 
belge aranmaksızın iade edilmesi öngö-
rüldü. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, 
işleme ilişkin bedelin diğer yarısının dö-
viz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade 
edilebilecek.

b) İndirimli oranda vergilendirilen mallar-
dan aynı zamanda ÖTV’ye de tabi olanla-
rın (L.P.G.) tesliminden doğan KDV iade-
sinin ÖTV borçlarına mahsubu işleminin, 
münhasıran inceleme raporu sonucuna 
göre yapılmasından vazgeçildi ve iadenin 
genel esaslara göre teminat veya YMM ra-
poru ile de yapılabilmesi sağlandı.

5- 16 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Düzen-
lemeler

a) Ön ödemeli elektronik haberleşme hiz-
metlerinde özel matrah şekli uygulanma-
sı öngörüldü. Buna göre, mobil elektro-
nik haberleşme işletmecileri tarafından 
ön ödemeli hatlara yüklemeler için ya-
pılan kontör satışları ile sabit telefon hiz-
meti sunmaya yetkili işletmeciler tarafın-
dan yapılan arama kartı satışlarına ilişkin 
KDV, distribütör ve bayi karlarına isabet 
eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde mo-
bil elektronik haberleşme işletmecileri ve 
sabit telefon işletmecileri tarafından beyan 
edilecek. Dolayısıyla distribütörler ve bayi-
ler, bu kapsamdaki ön ödemeli satışlar için 
ayrıca vergi hesaplamayacak.

b) 2018 yılındaki indirimli orana tabi işlem-
ler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluy-
la giderilemeyen KDV tutarının iade ko-
nusu yapılamayacak kısmıyla ilgili alt sınır 
11.400 TL olarak belirlendi.

c) Gelir veya kurumlar vergisi bakımından 
özel hesap dönemine tabi olan KDV mü-
kelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel he-
sap dönemini aşmamak kaydıyla belgele-
rin kanuni defterlere kaydedildiği dönem-
de indirmelerinin mümkün olduğu açık-
landı.

d) KDV iade taleplerinde, doğrudan alım 
yapılanlardan daha alt safhalarındaki iş-
lemleri gerçekleştiren mükellefler hakkın-
da, vergi dairesince görülen lüzum üzeri-
ne doğrudan ya da YMM’ler tarafından dü-
zenlenen rapor veya karşıt inceleme tuta-
naklarında yer alan bilgiler çerçevesinde 
iade tutarının doğruluğuna ilişkin tered-
düt hâsıl olması halinde (özel esaslara tabi 
olmasa dahi) iade talep eden mükellefler-
den, bu alımlarının gerçekliğinin ispatlan-
ması talep edilebilecek.
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Yabancilara Ve Yurt Dışında Yaşayan Türk 
Vatandaşlarina
Konut ve İşyeri Satışı KDV’ye Tabi Değil

YMM Sabri ARPAC
sabriarpacymm@gmail.com

I – GİRİŞ

Son yıllarda yabancılara Türkiye’deki 
konut ve işyeri satışlarında önemli 
artışlar olduğu bilinmektedir. Türkiye 
ekonomisine uzun vadeli döviz 
kazandırma ve turizm sektörünün 
gelişimine yararlı olan bu uygulama 
İnşaat sektörünün içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıları çözmek, ülkeye 
döviz getirmeyi özendirmek için de 
bu uygulama yararlı olacaktır.

Bu amaçla yabancılara ve yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşlarına 
konut ve işyeri satışı ile ilgili katma 
değer vergisi istisnası; Katma Değer 
Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının bendine 23/2/2017 
tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi ile 1/4/2017 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere 
yürürlüğe girdi. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın konu ile yayınladığı; 
05.05.2017 gün ve 30057 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri 
Numaralı Genel Tebliği ile konu 
ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

II- İSTİSNADA HANGİ 
TAŞINMAZLARA UYGULANACAK?

İstisnadan konut, dükkân, ofis, büro, 
rezidans, apart daire, devre mülk ve 
benzeri olarak tanımlanan konut 
veya iş yerleri yararlanır. 

İstisnanın uygulaması bakımında, 
binanın yapı ruhsatının bulunması ve 
alıcıların kullanımına hazır vaziyette 
ve fiilen teslim edilmesi gerekir. 
Kat irtifakı kurulabilen konut veya 
iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının 
kurulmuş olması gerekir. Binada kat 
mülkiyeti kurulmuş ise konut veya 

iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin 
belgelendirilmesi aranmaz.

III- KONUT VEYA İŞYERİ İLK 
OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR

Katma değer vergisi uygulamasında 
teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf 
hakkının malik veya onun adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya adına 
hareket edenlere devredilmesidir. 
Bir malın iki veya daha fazla kimse 
tarafından zincirleme akit yapılmak 
suretiyle el değiştirmeksizin 
doğrudan son alıcıya devredilmesi 
halinde, son alıcıya kadar aradaki 
safhaların her birinin ayrı birer teslim 
sayılmaktadır.

Bu İstisna, 1/4/2017 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere, konut 
veya iş yerini inşa eden mükelleflerin 
yapacağı ilk teslimde uygulanır. Yani 
konutu inşa eden müteahhitten 
alınması gerekir.

Maliye Bakanlığı Tebliği’nde konut 
veya iş yeri inşa edenlerden yani 
müteahhitlerden satın alınarak bir 
başkasına satılması yabancılara 
ve yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarına satılması istisna 
kapsamında konut veya iş yeri 
teslimi anlamında ilk teslim olarak 
değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.

Ayrıca verilen örnekte, müteahhide 
kat karşılığı arsasını veren arsa 
sahibine kalan konut ya da 
işyerlerinin teslimi de istisnadan 
yararlanmayacağı açıklanmıştır. Bu 
görüşün doğruluğuna katılmıyoruz. 
Tebliğ bu yönü ile dava konusu 
edilirse Danıştay tarafından iptal 
edileceğini düşünmekteyiz.

Maliye Tebliği’nde arsa karşılığı kat 
ve daire trampa olarak iki ayrı teslim 
sayılmakta ve arsaya karşılık olarak 

arsa sahibine verilen konut veya 
işyerlerinin arsa sahibi tarafından 
teslimi ilk teslim kapsamında 
değerlendirilmemektedir. 

IV- İSTİSNADAN KİMLER 
YARARLANACAK?

İstisna;

- Çalışma veya oturma izni alarak 
altı aydan daha fazla yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşlarına 
(resmi daire ve müesseselere veya 
merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül 
ve teşebbüslere bağlı olup adı 
geçen daire, müessese, teşekkül 
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla 
yabancı memleketlerde oturan Türk 
vatandaşları hariç),

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişilere,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmayan ve bir iş yeri ya da daimî 
temsilci vasıtasıyla 

Türkiye’de kazanç elde etmeyen 
kurumlara yapılan konut veya iş yeri 
teslimlerinde uygulanır.

Ayrıca, bu istisnadan yararlanacak 
gerçek ve tüzel kişilerin yukarıdaki 
koşulları taşımaları koşuluyla birden 
fazla konut veya iş yeri alması 
mümkündür.

a) Türk Vatandaşları

Türk Vatandaşlığı Kanununun (3/1-
ç) maddesinde, Türk vatandaşının 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi 
ifade etmektedir. Buna göre, çalışma 
veya oturma izni alarak altı aydan 
daha fazla yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşları bu istisnadan faydalanır. 

Ancak, resmi daire ve müesseselere 
veya merkezi Türkiye’de bulunan 

makale
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teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup 
adı geçen daire, müessese, teşekkül 
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla 
yabancı memleketlerde oturan 
Türk vatandaşları bu istisnadan 
faydalanamazlar.

Bu istisnadan faydalanacak Türk 
vatandaşının,

- İstisna kapsamında teslimin 
yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan 
yurt dışında çalışma veya oturma 
iznine sahip olması,

- Çalışma veya oturma iznini, istisna 
kapsamında teslimin yapılacağı 
tarihten en az altı ay önce almış 
olması,

- Çalışma veya oturma izninin 
alındığı tarih ile istisna kapsamında 
teslimin yapılacağı tarih arasında 
en az altı ay yurt dışında bulunması 
şartlarını birlikte sağlaması 
gerekmektedir.

İstisna kapsamında konut veya iş 
yeri tesliminde bulunacak satıcı 
mükellefler; istisna kapsamında 
olduğunun tevsikine ilişkin olarak 
alıcı Türk vatandaşının,

- Yukarıda yer verilen şartları 
sağlayan ikamet ettiği ülke resmi 
makamlarından alınmış ikamet 
tezkeresi veya bu mahiyette 
bir belge veya ilgili ülke resmi 
makamlarından alınmış çalışma 
izninin bulunduğunu,

- Çalışma veya oturma izninin 
alındığı tarihten itibaren en az altı ay 
yurt dışında bulunduğunu,

- Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 
2 numaralı bendi kapsamında 
olmadığını gösteren ilgili 
ülkede bulunan Türk elçilik 
veya konsoloslukları tarafından 
verilen belgeyi konut veya iş yeri 
tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

b) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler, 
Türk Vatandaşlığı Kanunun (3/1-
d) maddesinde, yabancı Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık 
bağı bulunmayan kişiyi ifade ettiği 
hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Gelir Vergisi 
Kanununun“Türkiye’de yerleşme” 
başlıklı 4 üncü maddesi; ‘’ikametgahı 

Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim 
yılı içinde Türkiye’de devamlı 
olarak altı aydan fazla oturanlar 
(Geçici ayrılmalar Türkiye’de 
oturma süresini kesmez.) Türkiye’de 
yerleşmiş sayılır.’’ Şeklindedir.

Aynı Kanunun 5 inci maddesinde; 
‘’Belli ve geçici görev veya iş için 
Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen 
adamları, uzmanlar, memurlar, basın 
ve yayın muhabirleri ve durumları 
bunlara benzeyen diğer kimselerle 
tahsil veya tedavi veya istirahat 
veya seyahat maksadıyla gelenler 
ile tutukluluk, hükümlülük veya 
hastalık gibi elde olmayan sebeplerle 
Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış 
olan yabancılar memlekette altı 
aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de 
yerleşmiş sayılmayacakları’’ hükme 
bağlanmıştır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile vatandaşlık bağı 
bulunmayan ve Gelir Vergisi 
Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş 
sayılmayan yabancı uyruklu gerçek 
kişiler bu istisnadan yararlanabilir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 
inci maddesi uyarınca kendilerine 
mavi kart verilen ve Türkiye’de 
yerleşmiş olmayan gerçek kişiler 
de bu istisnadan faydalanabilir. Bu 
düzenleme kapsamına Suriye, Irak 
ve benzeri ülkelerde Ülkemize gelen 
ve kendilerine ‘’mavi kart’’ verilen 
yurttaşları kapsamaktadır.

Bu kapsamda olan vatandaşların 
İstisna kapsamında konut veya iş 
yeri tesliminde bulunacak satıcı 
mükellefler; alıcıların istisna 
kapsamında olduğunun tevsikine 
ilişkin aşağıdaki belgeleri temin 
ettirmelidir:

- Uyruğunda bulunduğu ülke 
tarafından verilmiş pasaportun 
fotokopisini (çıkma izni almak 
suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybeden kişilerde mavi kartın 
fotokopisini),

- Yabancı uyruklu gerçek kişinin 
Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair 
konut veya iş yerinin bulunduğu yer 
vergi dairesinden alınacak belgeyi 
konut veya iş yeri tesliminden önce 
alıcıdan almalıdır.

c) Yabancı Tüzel Kişiler

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmayan ve bir iş yeri ya da daimî 
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de 
kazanç elde etmeyen kurumlar da 
bu istisnadan faydalanabilir.

İstisna kapsamında konut veya iş 
yeri tesliminde bulunacak satıcı 
mükellefler; alıcıların istisna 
kapsamında olduğunun tevsikine 
ilişkin olarak,

- Kuruluş ve faaliyetin devam 
ettiğine dair kurumun kanuni 
merkezinin bulunduğu ülke resmi 
makamlarından alınmış belgeyi,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmadığına ve bir iş yeri ya da daimî 
temsilci vasıtasıyla 

Türkiye’de kazanç elde etmediğine 
dair konut veya iş yerinin 
bulunduğu yer vergi dairesinden 
alınacak belgeyi konut veya iş yeri 
tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

V- SATIŞ BEDELİNİN DÖVİZ 
OLARAK TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ 
VE ZAMANI

Konut veya iş yeri tesliminde 
katma değer vergisi istisnasının 
uygulanabilmesi için, bedelin en 
az %50’sinin satışa ilişkin faturanın 
düzenlendiği tarihten önce, 
kalan kısmının da en geç bir yıl 
içerisinde alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya 
ödenmesi gerekir.

İstisnaya ilişkin katma değer vergisi 
iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye 
getirilerek satıcıya ödenmesinden 
sonra yapılır. Faturanın 
düzenlenmesinden önce dövizli 
bedelin yarısı alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya 
ödenmesi halinde satış işleminde 
katma değer vergisi hesaplanmaz.

Yurt dışında bulunan dövizin, 
Türkiye’deki bir bankaya transfer 
edilmek suretiyle getirilmesi esastır. 
Dövizin Türkiye’deki bankaya 
transfer edilmesi durumunda, 
yapılan transfer işlemi banka 
dekontu ile tevsik edilir. Ödemenin, 
yurt dışındaki bankalar tarafından 
verilen kredi kartları ile yapılması 
da mümkün olup, bu kredi kartları 
ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin 
Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki 
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ilgili banka tarafından verilecek bir 
dekont veya yazı ile tevsik edilmesi 
gerekir.

Yurt dışında bulunan dövizin 
Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki 
olarak getirilmesi de mümkün olup, 
bu durumda dövizin Türkiye’ye 
getirilmiş olduğunun tevsikinde 
gümrük idaresinden alınan belgeler 
kullanılır.

Diğer taraftan, dövizin Türkiye’ye 
fiziken getirilmesi veya alıcının 
Türkiye’de bulunan hesabına 
yurt dışından transfer edilmesi 
durumunda, söz konusu bedelin 
satıcıya banka aracılığıyla ödenmesi 
ve bu ödemenin banka dekontuyla 
tevsik edilmesi gerekmektedir. 
Yurt dışından döviz olarak getirilen 
bedelin satıcıya Türk Lirası olarak 
ödenmesi de mümkündür.

6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de 
yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden 
önce getirilen dövizler, bu istisna 
kapsamında Türkiye’ye getirilen 
döviz olarak değerlendirilmez. 
Ancak, belirli konut veya iş yeri almak 
amacıyla bu tarihten önce getirilen 
ve satıcıya ödenen dövizler, tevsik 
edilmek şartıyla istisna kapsamında 
teslime konu edilen konut veya 
işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen 
döviz olarak kabul edilir. 

VI- SATICILARA KATMA DEĞER 
VERGİSİ İADESİ NASIL YAPILACAK?

Konut veya iş yeri teslimlerinden 
doğan iade taleplerinde aşağıdaki 
belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi

- İstisnanın beyan edildiği döneme 
ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu

- Satış faturaları listesi

- Satıcıların teslimden önce temin 
etmeleri gereken Tebliğin (II/B-
12.1.3) bölümünde sayılan belgeler

- Dövizin tamamının Türkiye’ye 
getirildiğini tevsik eden banka 
dekontları veya gümrük idaresinden 
alınan belgeler ile satıcıya ödendiğini 

tevsik eden banka dekontları

- Satışa ilişkin tapu kayıt örneği

1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemden 
kaynaklanan mahsuben iade 
talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz 
edilmiş olması halinde miktarına 
bakılmaksızın vergi inceleme raporu, 
YMM raporu ve teminat aranmadan 
yerine getirilir.

2. Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemden 
kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan 
nakden iade talepleri vergi inceleme 
raporu, YMM raporu ve teminat 
aranmadan yerine getirilir. İade 
talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde 
aşan kısmın iadesi, vergi inceleme 
raporu veya YMM raporuna göre 
yerine getirilir. Teminat verilmesi 
halinde mükellefin iade talebi yerine 
getirilir ve teminat, vergi inceleme 
raporu veya YMM raporu sonucuna 
göre çözülür.”

VII- İSTİSNADAN YARARLANAN 
KONUTUN BİR YIL BOYUNCA 
ELDEN ÇIKARILMAMASI GEREKİR

Konut veya iş yeri tesliminde istisna 
uygulanabilmesi için, tapuda işlem 
tesis edilmiş olması gerekir.

İstisna kapsamında satış yapanlar, 
konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı 
Kanunun (13/i) maddesi kapsamında 
KDV’den istisna olarak yapıldığını 
tapu müdürlüklerine bildirirler. 

Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri 
tarafından tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine, bu konut veya işyerlerinin 
bir yıl içerisinde elden çıkarılması 
halinde zamanında tahsil edilmeyen 
verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre tecil faizi oranında 
hesaplanan gecikme faiziyle birlikte 
ödeneceği hususunda şerh konulur.

İstisna kapsamında teslim alınan 
konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde 
elden çıkarılması halinde zamanında 
tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil 
faizi oranında hesaplanan gecikme 
faiziyle birlikte tapu işleminden önce 
elden çıkaran tarafından taşınmazın 
bulunduğu yer vergi dairesine 
ödenir. Ödemenin yapıldığına 

ve devrin yapılmasının mümkün 
olduğuna dair ilgili vergi dairesinden 
alınan yazı ibraz edilmeden tapu 
müdürlükleri tarafından devir işlemi 
gerçekleştirilmez.

Bir yıllık süre dolduktan (bir yıllık süre 
olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı 
günü dikkate alınır) sonra yapılacak 
devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi 
aranmaz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi 
kapsamında KDV’den istisna olarak 
yapıldığı beyan edilen devirleri işlem 
bazında aylık dönemler itibariyle, en 
geç takip eden ayın 10 uncu gününe 
kadar elektronik ortamda ve liste 
halinde Gelir İdaresi Başkanlığına 
bildirir.

VIII- İSTİSNA ŞARTLARI İHLAL 
EDİLİRSE NELER YAPILACAK?

3065 sayılı Kanunun (13/i) 
maddesinde öngörülen şartları 
taşımadığı halde istisnanın 
uygulandığının tespit edilmesi 
halinde, zamanında tahsil edilmeyen 
vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme 
faizinden mükellef ile birlikte alıcı da 
müteselsilen sorumlu tutulur.

İstisna kapsamında teslime konu 
edilen konut veya iş yerine ilişkin 
bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin 
faturanın düzenlendiği tarihten 
önce, kalan kısmının da en geç bir 
yıl içerisinde alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya 
ödenmemesi halinde zamanında 
tahsil edilmeyen vergi, satıcı ile 
birlikte alıcıdan vergi ziyaı cezası ve 
gecikme faizi ile birlikte aranır.
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İşletmelerde Başarılı Etik Uygulamalarında 
Muhasebe ve Muhasebeci’nin Rolü

SMMM Latif TAŞ 
TÜRMOB Etik Komite Üyesi

İşletmeler de etik ortam sağlamanın 
temel koşullarından biri etik ilkele-
re uygun davranmaktır. Burada gö-
rev ilk önce yöneticilere ve çalışan-
lara düşmektedir. Buradaki etik ilke-
ler şunlardır:

A-DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK İL-
KESİ: İşletmeler tüm iş sürecinde iş 
ilişkilerinde doğru ve dürüst hareket 
etmelidir. Etik davranış, başkaları ile 
ilişkilerinde dürüst olmayı ve içtenli-
ği gerektirir. Çalışma alanında doğru 
davranış biçimlerini uygulamak, dü-
rüst, adil eşit ve tarafsız olmak. Yalan 
söylememek iş etiğinin temel ilkele-
rindendir.

B-GİZLİLİK İLKESİ: Yine işletmeler ti-
cari, mali sırları ve diğer bilgileri, per-
sonel özlük haklarının korunması-
nı esas almalıdır. Üçüncü şahıslar-
la paylaşmamalıdır. Müşterilerine ait 
bilgileri, dışarıya sızdırmamalıdır. İş-
letme içinde başkaları ile bu bilgileri 
paylaşarak, piyasada itibar zedelen-
mesine müsaade etmemelidir. Bor-
sa da alım, satım yaptırarak kazanç 
elde edilmesine izin vermemelidir. 
Etik ilkeler çerçevesinden çalıştığı di-
ğer kişi ve kuruluşların bilgilerini ko-
rumalıdır.

C-ÇIKAR ÇATIŞMASI İLKESİ: İşlet-
meler potansiyel çıkar çatışması du-
rumunda ilgili tarafların çıkarlarını 
yasal ve etik yöntemlerle korumalı-
dır. İşletmeler çıkar çatışmalarından 
uzak durmayı amaçlamalıdır. İşlet-
me yöneticileri, çalışanları iş müna-
sebeti olan kişi ve kuruluşlardan, ki-
şisel çıkarlardan uzak durmalıdır. 

İşletme yöneticileri tereddüde düş-
tüğünde insan kaynaklarına veya 
varsa etik kuruluna danışmalıdır.

D-İŞLETMELERİN SORUMLUK İL-

KESİ: İşletmenin yasal sorumluluk-
ların yanı sıra müşterilerine, hisse-
darlarına, tedarikçilerine, iş ortakları-
na, rakiplerine, topluma ve çalışanla-
rına, çevreye karşı özen göstermeli-
dir. Doğru bilgi vermeli ve çalışanla-
rın özlük haklarını korumalıdır.

PEKİ İŞLETMELERİN DİĞER SO-
RUMLULIKLARI NELERDİR?

1.Yasal sorumlulukları: İşletmeler 
yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde ya-
sal sorumluluklarının olduğu bilin-
cinde olmalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı ti-
cari norm ve standartlara uymalıdır.

2.Müşterilerine Karşı Sorumluluk-
ları: Müşterilerine karşı saygı, onur, 
adalet ve etik kurallar çerçevesinde 
yaklaşmalıdır.

3.İşletmenin Tedarikçilere Karşı So-
rumluluğu: Tedarikçiler, işletmenin 
üretim faaliyetleri için gerekli olan 
mal ve hizmetleri sağlar. İşletmeler 
kendilerine yan hammadde ve ener-
ji gibi girdileri sağlayanlarla düzgün 
ilişkiler içinde olmalıdır.

4.Çalışanlara Karşı Sorumlulukla-
rı: Çalışanların özlük haklarının tam 
ve doğru kullanılmasını sağlamalıdır. 
Ayrıca çalışanlara dürüst, adil ve etik 
kurallara göre davranmalıdır.

5.İşletmenin Hissedarlara Karşı Sos-
yal Sorumlulukları: 

İşletmeler finansal disiplin içinde, iş-
letme yöneticilerinin hissedarlara 
veya sermaye sahiplerine karşı olan 
sorumlulukları gereği, hesap verile-
bilir çerçevede hareket etmelidir. Ka-
muya yapılacak açıklamalar da; mali 
tablolar ve risklerle ilgili doğru bilgi 
verilmelidir.

6.İşletmelerin Devlete Karşı Sorum-
lulukları: İşletmeler yurtiçi ve yurtdı-

şında mevcut tüm faaliyeti sırasında 
T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk 
çerçevesinde faaliyetlerini yürütür. 
Yasal düzenleyici kurum ve kuruluş-
lara doğru, tam bilgi verilmelidir. Fa-
aliyetleri süresinde menfaat beklen-
tisi olmaksızın tüm kurum ve kuru-
luşlara karşı eşit mesafede durmalı-
dır. Faaliyetleri sonunda elde ettikle-
ri gelirlerden vergi ödeyerek devlete 
karşı olan sorumluluğunu yerine ge-
tirmelidir.

7.Rakiplerine Karşı Sorumlulukla-
rı: Yine işletmeler etik ilkelere uy-
gun olarak sadece yasal ve etik olan 
alanlarda rekabet eder. Haksız reka-
betten kaçınılmalıdır.

8.Topluma Karşı Sorumlulukları: 
Demokrasi, insan haklarının korun-
masını sağlamak. Suç ve yolsuzluk-
lara karşı duruş sergilemeli, sivil top-
lum örgütlerinde, kamu yararına uy-
gun faaliyette bulunmaktır.

9.İşletmelerin Doğal Çevreye Kar-
şı Sorumluluğu: İşletmeler içerisin-
de bulundukları fiziksel çevre ve do-
ğal kaynaklardan üretim yaparken, 
doğayı çevreyi koruyup, kollamalı-
dır. Kısaca çevreye saygılı olmalıdır. 
İşletmeler ürettikleri hammaddenin 
doğadan karşılandığını unutmama-
lıdır.

Yukarıda sayılan ve bir işletme-
de var olması gereken etik kuralla-
rın güçlendirilmesinde muhasebeci-
nin veya mali müşavirin rolü mutla-
ka vardır. İşletme yöneticilerine tav-
siyeler ve önerilerde bulunabilirler. 
Sözleşmeli muhasebeci ve mali mü-
şavir başka işletmelerden elde ettiği 
deneyimleri ve tecrübeleri paylaşa-
bilir.



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

94 makale

Konut veya İş Yeri İlk 
Teslimlerinde 
KDV İstisnası

Hakan GÜVELİ
Rize SMMM Odası 

Mevzuat İzleme 

Komisyon Üyesi-SMMM

SMMM  Ali Fuat ÇAKMAKÇI
Rize SMMM Odası Başkanı

ÖZET:  İlgili kanunla yapılan 
değişiklik hem yeni konutların 
satışlarının canlandırılması hem de 
döviz girdisi sağlayarak, kurlardaki 
yükselişle beraber özel sektörün 
döviz borcunun yaratabileceği kur 
baskısını hafifletmek amaçlanmıştır. 
Bu nedenle 3065 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesinin birinci fıkrasına 
23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi ile 1/4/2017 
tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere,

Konut veya iş yeri olarak inşa edilen 
binaların ilk tesliminde uygulanmak 
ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye 
getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi 
Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının 2 numaralı 
bendinde belirtilenler hariç olmak 
üzere çalışma veya oturma izni 
alarak altı aydan daha fazla yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşları, 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile 
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmayan ve bir iş yeri ya da daimi 
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de 
kazanç elde etmeyen kurumlara 
yapılan konut veya iş yeri teslimleri 
(Şu kadar ki bentte öngörülen 
şartları taşımadığı halde istisnanın 
uygulandığının tespit edilmesi 
halinde zamanında tahsil edilmeyen 
vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme 
faizinden mükellef ile birlikte alıcı 
müteselsilen sorumludur. İstisna 
kapsamında teslim alınan konut 
veya iş yerinin bir yıl içerisinde 
elden çıkarılması halinde zamanında 
tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre 

hesaplanan tecil faiziyle birlikte 
tapu işleminden önce elden çıkaran 
tarafından ödenmesi şarttır.)

Makalemizin Amacı: Bu çalışmanın 
amacı, konut ve işyeri ilk 
teslimlerinde bedeli döviz olarak 
Türkiye’ye getirilmek kaydıyla KDV 
istisnasının nasıl olması gerektiğini 
mevzuattaki düzenlemeler ışığında 
ortaya koyarak sunmaktır.

Kaynaklar: Çalışmanın kaynaklarını; 
yasalar, tebliğler, makaleler 
oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konut ve işyeri, 
ilk teslim, KDV

1. İstisna Kapsamına Giren 
Taşınmazlar

3065 sayılı Kanunun (13/i) 
maddesinde düzenlenen istisnanın 
kapsamına konut veya iş yeri olarak 
inşa edilen binalar girmektedir.

Konut veya iş yerinin bu istisna 
kapsamında teslime konu 
edilebilmesi için; konut veya iş 
yeri olarak inşa edilen binanın yapı 
ruhsatının bulunması ve alıcıların 
kullanımına hazır vaziyette fiilen 
teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı 
kurulabilen konut veya iş yerlerinde 
ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması 
gerekir. Yapı ruhsatında konut, 
dükkan, ofis, büro, rezidans, apart 
daire, devre mülk ve benzeri olarak 
tanımlanan konut veya iş yerleri 
istisna kapsamında değerlendirilir.

İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti 
kurulan konut veya iş yerlerinin 
tesliminde fiili teslimin tevsiki 
aranmaz.

2. Konut veya İş Yerinin İlk 
Teslimi

3065 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde teslimin, bir mal 
üzerindeki tasarruf hakkının malik 
veya onun adına hareket edenlerce, 
alıcıya veya adına hareket edenlere 
devredilmesi olduğu, bir malın iki 
veya daha fazla kimse tarafından 
zincirleme akit yapılmak suretiyle 
el değiştirmeksizin doğrudan son 
alıcıya devredilmesi halinde, son 
alıcıya kadar aradaki safhaların her 
birinin ayrı birer teslim sayılacağı 
hüküm altına alınmıştır.

İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere, konut veya iş 
yerini inşa eden mükellefin yapacağı 
ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş 
yerinin inşa edenlerden satın alınarak 
bir başkasına satılması halinde 
yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk 
teslim olarak değerlendirilmez.

Örnek 1: (A) Yapı A.Ş. inşa ettiği 
toplam 10 adet bağımsız bölümden 
oluşan binayı toplu olarak (B) Emlak 
A.Ş.’ye satmıştır. (B) Emlak A.Ş.’de 
satın aldığı bu konut ve iş yerlerinin 
bir kısmını Türkiye’de yerleşmiş 
olmayan yabancı uyruklu gerçek 
kişilere satmıştır. Bu durumda (B) 
Emlak A.Ş. tarafından yapılan bu 
teslimler ilk teslim olmadığından 
istisna kapsamında değerlendirilmez.

3065 sayılı Kanunun (2/5) inci 
maddesine göre trampa, iki ayrı 
teslim hükmündedir. Bu hükme 
göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki 
ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan 
birincisi, arsa sahibi tarafından 
müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise 
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müteahhit tarafından arsaya karşılık 
olarak arsa sahibine verilen konut 
veya işyeri teslimidir. Buna göre 
arsaya karşılık olarak arsa sahibine 
verilen konut veya işyerinin arsa 
sahibi tarafından teslimi ilk teslim 
kapsamında değerlendirilmez.

Örnek 2: (B) Konut A.Ş. kat karşılığı 
inşaat sözleşmesi kapsamında 
(C) Emlak Ltd. Şti.’den aldığı arsa 
üzerinde inşa ettiği konutlardan 
bir kısmını sözleşme gereği (C) 
Emlak Ltd. Şti.’ye devretmiştir. 
(C) Emlak Ltd. Şti.’de bu konutları 
istisna kapsamında bulunan alıcıya 
satmıştır. Söz konusu satış işlemi, 
istisnanın diğer şartları sağlanmış 
olsa dahi ilk teslim kapsamında 
değerlendirilmeyeceğinden yapılan 
satış işleminde istisna uygulanmaz.

3. İstisnadan Yararlanacak 
Alıcılar

İstisna;

- Çalışma veya oturma izni alarak 
altı aydan daha fazla yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşlarına 
(resmi daire ve müesseselere 
veya merkezi Türkiye’de bulunan 
teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup 
adı geçen daire, müessese, teşekkül 
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla 
yabancı memleketlerde oturan Türk 
vatandaşları hariç),

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişilere,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmayan ve bir iş yeri ya da daimi 
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç 
elde etmeyen kurumlara

yapılan konut veya iş yeri 
teslimlerinde uygulanır.

Bu istisnadan yararlanma şartlarını 
taşıyan alıcıların, istisna kapsamında 
birden fazla konut veya iş yeri alması 
mümkündür.

a) Türk Vatandaşları

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun (3/1-
ç) maddesinde, Türk vatandaşının 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi 
ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, çalışma veya oturma 
izni alarak altı aydan daha fazla yurt 

dışında yaşayan Türk vatandaşları 
bu istisnadan faydalanır. Ancak, 
resmi daire ve müesseselere veya 
merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül 
ve teşebbüslere bağlı olup adı 
geçen daire, müessese, teşekkül 
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla 
yabancı memleketlerde oturan 
Türk vatandaşları bu istisnadan 
faydalanamazlar.

Bu istisnadan faydalanacak Türk 
vatandaşının,

- İstisna kapsamında teslimin 
yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan 
yurt dışında çalışma veya oturma 
iznine sahip olması,

- Çalışma veya oturma iznini, istisna 
kapsamında teslimin yapılacağı 
tarihten en az altı ay önce almış 
olması,

- Çalışma veya oturma izninin 
alındığı tarih ile istisna kapsamında 
teslimin yapılacağı tarih arasında en 
az altı ay yurt dışında bulunması

şartlarını birlikte sağlaması 
gerekmektedir.

İstisna kapsamında konut veya iş 
yeri tesliminde bulunacak satıcı 
mükellefler; istisna kapsamında 
olduğunun tevsikine ilişkin olarak 
alıcı Türk vatandaşının,

- Yukarıda yer verilen şartları 
sağlayan ikamet ettiği ülke resmi 
makamlarından alınmış ikamet 
tezkeresi veya bu mahiyette 
bir belge veya ilgili ülke resmi 
makamlarından alınmış çalışma 
izninin bulunduğunu,

- Çalışma veya oturma izninin 
alındığı tarihten itibaren en az altı ay 
yurt dışında bulunduğunu,

- Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 
2 numaralı bendi kapsamında 
olmadığını

gösteren ilgili ülkede bulunan Türk 
elçilik veya konsoloslukları tarafından 
verilen belgeyi konut veya iş yeri 
tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

b) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler

5901 sayılı Kanunun (3/1-d) 
maddesinde, yabancının Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık 

bağı bulunmayan kişiyi ifade ettiği 
hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Kanunun “Türkiye’de 
yerleşme” başlıklı 4 üncü maddesine 
göre, ikametgahı Türkiye’de 
bulunanlar ile bir takvim yılı içinde 
Türkiye’de devamlı olarak altı aydan 
fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar 
Türkiye’de oturma süresini kesmez.) 
Türkiye’de yerleşmiş sayılır.

Aynı Kanunun 5 inci maddesi 
uyarınca, belli ve geçici görev veya 
iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen 
adamları, uzmanlar, memurlar, basın 
ve yayın muhabirleri ve durumları 
bunlara benzeyen diğer kimselerle 
tahsil veya tedavi veya istirahat 
veya seyahat maksadıyla gelenler 
ile tutukluluk, hükümlülük veya 
hastalık gibi elde olmayan sebeplerle 
Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış 
olan yabancılar memlekette altı 
aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de 
yerleşmiş sayılmazlar.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile vatandaşlık bağı 
bulunmayan ve 193 sayılı Kanuna 
göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişiler bu 
istisnadan faydalanabilir.

Öte yandan, 5901 sayılı Kanunun 28 
inci maddesi uyarınca kendilerine 
mavi kart verilen ve Türkiye’de 
yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de 
bu istisnadan faydalanabilir.

İstisna kapsamında konut veya iş 
yeri tesliminde bulunacak satıcı 
mükellefler; alıcıların istisna 
kapsamında olduğunun tevsikine 
ilişkin olarak,

- Uyruğunda bulunduğu ülke 
tarafından verilmiş pasaportun 
fotokopisini (çıkma izni almak 
suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybeden kişilerde mavi kartın 
fotokopisini),

- Yabancı uyruklu gerçek kişinin 
Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair 
konut veya iş yerinin bulunduğu yer 
vergi dairesinden alınacak belgeyi

konut veya iş yeri tesliminden önce 
alıcıdan almalıdır.

c) Tüzel Kişiler

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
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olmayan ve bir iş yeri ya da daimi 
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de 
kazanç elde etmeyen kurumlar bu 
istisnadan faydalanabilir.

Kanuni merkezden maksat, 
vergiye tabi kurumların kuruluş 
kanunlarında, tüzüklerinde, ana 
statülerinde veya sözleşmelerinde 
gösterilen merkezdir. İş merkezi 
ise iş bakımından işlemlerin bilfiil 
toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

İstisna kapsamında konut veya iş 
yeri tesliminde bulunacak satıcı 
mükellefler; alıcıların istisna 
kapsamında olduğunun tevsikine 
ilişkin olarak,

- Kuruluş ve faaliyetin devam 
ettiğine dair kurumun kanuni 
merkezinin bulunduğu ülke resmi 
makamlarından alınmış belgeyi,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
olmadığına ve bir iş yeri ya da 
daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de 
kazanç elde etmediğine dair konut 
veya iş yerinin bulunduğu yer vergi 
dairesinden alınacak belgeyi

konut veya iş yeri tesliminden önce 
alıcıdan almalıdır.

4. Bedelin Döviz Olarak 
Türkiye’ye Getirilmesi ve Zamanı

Konut veya iş yeri tesliminde KDV 
istisnasının uygulanabilmesi için, 
bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin 
faturanın düzenlendiği tarihten 
önce, kalan kısmının da en geç bir 
yıl içerisinde alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya 
ödenmesi gerekir.

İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin 
tamamının Türkiye’ye getirilerek 
satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.

Örnek: Türkiye’de yerleşmiş 
olmayan yabancı uyruklu Bay (A) 
ile (B) Yapı A.Ş., inşası tamamlanan 
500.000 Dolar bedelindeki konutu, 
bedelin %50’si peşin, kalan tutarı 6 
eşit taksitte ödenmek suretiyle satışı 
konusunda anlaşmıştır. Peşinat, 
faturanın düzenlenmesinden önce 
döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş 
ve satıcıya ödenmiştir. Kalan tutar 
ise fatura düzenlendikten sonra 
aylık taksitler halinde yurt dışından 
döviz olarak getirilecek ve satıcıya 
ödenecektir.

Faturanın düzenlenmesinden önce 
bedelin yarısı alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya 
ödendiğinden bu satış işleminde 
KDV hesaplanmaz.

5. Bedelin Türkiye’ye 
Getirildiğinin Tevsiki

Yurt dışında bulunan dövizin, 
Türkiye’deki bir bankaya transfer 
edilmek suretiyle getirilmesi esastır. 
Dövizin Türkiye’deki bankaya 
transfer edilmesi durumunda, 
yapılan transfer işlemi banka 
dekontu ile tevsik edilir. Ödemenin, 
yurt dışındaki bankalar tarafından 
verilen kredi kartları ile yapılması 
mümkün olup, bu kredi kartları ile 
yapılan ödemelere ilişkin dövizin 
Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki 
ilgili banka tarafından verilecek bir 
dekont veya yazı ile tevsik edilmesi 
gerekir.

Yurt dışında bulunan dövizin 
Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki 
olarak getirilmesi de mümkün olup, 
bu durumda dövizin Türkiye’ye 
getirilmiş olduğunun tevsikinde 
gümrük idaresinden alınan belgeler 
kullanılır.

Diğer taraftan, dövizin Türkiye’ye 
fiziken getirilmesi veya alıcının 
Türkiye’de bulunan hesabına 
yurt dışından transfer edilmesi 
durumunda, söz konusu bedelin 
satıcıya banka aracılığıyla ödenmesi 
ve bu ödemenin banka dekontuyla 
tevsik edilmesi gerekmektedir. 
Yurt dışından döviz olarak getirilen 
bedelin satıcıya Türk Lirası olarak 
ödenmesi de mümkündür.

6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de 
yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden 
önce getirilen dövizler, bu istisna 
kapsamında Türkiye’ye getirilen 
döviz olarak değerlendirilmez. 
Ancak, belirli konut veya iş yeri almak 
amacıyla bu tarihten önce getirilen 
ve satıcıya ödenen dövizler, tevsik 
edilmek şartıyla istisna kapsamında 
teslime konu edilen konut veya 
işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen 
döviz olarak kabul edilir.

6. Konut veya İş Yerinin Bir Yıl 
İçerisinde Elden Çıkarılması

Konut veya iş yeri tesliminde istisna 
uygulanabilmesi için, tapuda işlem 

tesis edilmiş olması gerekir.

İstisna kapsamında satış yapanlar, 
konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı 
Kanunun (13/i) maddesi kapsamında 
KDV’den istisna olarak yapıldığını 
tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu 
bildirim üzerine, tapu müdürlükleri 
tarafından tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine, bu konut veya işyerlerinin 
bir yıl içerisinde elden çıkarılması 
halinde zamanında tahsil edilmeyen 
verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre tecil faizi oranında 
hesaplanan gecikme faiziyle birlikte 
ödeneceği hususunda şerh konulur.

İstisna kapsamında teslim alınan 
konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde 
elden çıkarılması halinde zamanında 
tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil 
faizi oranında hesaplanan gecikme 
faiziyle birlikte tapu işleminden önce 
elden çıkaran tarafından taşınmazın 
bulunduğu yer vergi dairesine 
ödenir. Ödemenin yapıldığına 
ve devrin yapılmasının mümkün 
olduğuna dair ilgili vergi dairesinden 
alınan yazı ibraz edilmeden tapu 
müdürlükleri tarafından devir işlemi 
gerçekleştirilmez.

Bir yıllık süre dolduktan (bir yıllık süre 
olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı 
günü dikkate alınır) sonra yapılacak 
devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi 
aranmaz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi 
kapsamında KDV’den istisna olarak 
yapıldığı beyan edilen devirleri işlem 
bazında aylık dönemler itibariyle, en 
geç takip eden ayın 10 uncu gününe 
kadar elektronik ortamda ve liste 
halinde Gelir İdaresi Başkanlığına 
bildirir.

7. İstisnanın Usulüne Uygun 
Olarak Gerçekleşmemesi

3065 sayılı Kanunun (13/i) 
maddesinde öngörülen şartları 
taşımadığı halde istisnanın 
uygulandığının tespit edilmesi 
halinde, zamanında tahsil edilmeyen 
vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme 
faizinden mükellef ile birlikte alıcı da 
müteselsilen sorumlu tutulur.

İstisna kapsamında teslime konu 
edilen konut veya iş yerine ilişkin 
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bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin 
faturanın düzenlendiği tarihten 
önce, kalan kısmının da en geç bir 
yıl içerisinde alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya 
ödenmemesi halinde zamanında 
tahsil edilmeyen vergi, satıcı ile 
birlikte alıcıdan vergi ziyaı cezası ve 
gecikme faizi ile birlikte aranır.

8. İstisnanın Beyanı

Bu kapsamda yapılan satışlar, konut 
veya iş yeri tesliminin yapıldığı 
vergilendirme dönemine ait KDV 
beyannamesinin “İstisnalar-Diğer 
İade Hakkı Doğuran İşlemler” 
kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına 
Giren İşlemler” tablosunda; 328 
kod numaralı “Konut veya İş Yeri 
Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan 
edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet 
Tutarı” sütununa istisnaya konu 
konut veya işyerlerinin bedelinin 
KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” 
sütununa bu konut veya işyerlerine 
ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde 
gösterilen toplam KDV tutarı 
yazılır. İade talep etmek istemeyen 
mükellefler, “Yüklenilen KDV” 
sütununa “0” yazmalıdır.

Satıcılar, her bir vergilendirme 
dönemi içinde gerçekleştirilen 
bu kapsamdaki satışlarını KDV 
beyannamesi ekinde yer alan form 
(EK: 24) ile bildirir.

9. İstisna Uygulamalarında Alt 
Sınır

3065 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin son fıkrası uyarınca, 213 
sayılı Kanunun 232 nci maddesinde 
yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta 
olan haddi, istisna uygulamasında 
asgari tutar olarak belirlemeye ve 
belirlenen bu tutarı iki katına kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye 
Bakanlar Kurulu, istisna kapsamına 
girecek teslim ve hizmetleri 
tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.

Bakanlar Kurulunca bu yetki, 
2004/8127 sayılı Kararname[27] ile 
kullanılarak, 3065 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesinde sayılan istisnaların 
uygulanmasında alt limit, KDV hariç 
100 TL olarak tespit edilmiştir. 

Bu düzenleme uyarınca, 13 

üncü maddede sayılan istisnalar 
kapsamına giren işlemler dolayısıyla 
düzenlenen fatura ve benzeri 
belgelerde gösterilen işlem bedelinin 
KDV hariç tutarının 100 TL’nin 
altında olması halinde bu işlemlerde 
istisna uygulanmaz ve genel esaslar 
çerçevesinde KDV hesaplanır. 

KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve 
daha fazla olması halinde bedelin 
tamamı için istisna kapsamında 
işlem yapılır. 

Kısım kısım mal teslimi veya hizmet 
yapılması mutat olan veya bu 
hususlarda anlaşılan durumlarda 
faturanın başlangıçta toplam 
bedel üzerinden düzenlenmesi ve 
fatura tutarının da KDV hariç 100 
TL’yi geçmesi durumunda istisna 
uygulanabilir. 

Aynı belgede istisna kapsamına 
giren birden fazla işlemin yer alması 
ve bunların toplamının KDV hariç 
100 TL ve daha fazla olması halinde 
de istisna kapsamında işlem yapılır.

Aynı belgede istisna kapsamına giren 
ve girmeyen işlemlerin birlikte yer 
alması halinde ise her bir işlem, tür 
ve tutar itibarıyla faturada ayrı ayrı 
gösterilir, istisna kapsamına giren 
işlemlere ait bedeller toplamının KDV 
hariç 100 TL’ye daha fazla olması 
halinde, sadece istisna kapsamına 
girmeyen işlem bedellerinin toplamı 
üzerinden KDV hesaplanır. 

10 . SONUÇ

Makalemizin yukarıdaki 
bölümlerinde görüldüğü üzere; 
konut ve işyeri ilk teslimi çok önemli 
olup, mevcut düzenlemeye göre 
konuyla ilgili açıklamalarımızı ve 
değerlendirmelerimizi maddeler 
halinde özetlemek gerekirse;

• İLK TESLİM:  01.04.2017 
tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere, konut veya iş yerini inşa eden 
mükellefin yapacağı ilk teslimde 
uygulanır. 

• Yurt dışında 6 aydan daha fazla 
çalışma ve oturma izni olan Türk 
vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş 
olmayan yabancı uyruklu gerçek 

kişiler yada Kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri 
ya da daimi temsilci vasıtasıyla 
Türkiye’de kazanç elde etmeyen 
kurumlara yapılan teslimler

• Bu istisna şartlarını taşıyan 
alıcıların, istisna kapsamında birden 
fazla konut veya iş yeri alması 
mümkündür.

• Bu istisnada bedelin en az % 
50’sinin satış faturasının düzenlediği 
tarihten önce, kalanı en geç bir (1) 
yıl içerisinde alıcı tarafından döviz 
olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya 
ödenmesi şarttır.

• Bedelin yurt dışında bulunan 
dövizin, Türkiye’deki bir bankaya 
transfer edilmesi veya Dövizin 
Türkiye’ye Alıcı tarafından fiziki 
olarak getirilmesi de mümkün olup, 
tevsiki gümrük idaresinden alınan 
belge ile yapılır. Yurt dışından döviz 
olarak getirilen bedelin satıcıya 
Türk Lirası olarak da ödenmesi 
mümkündür.

• İstisna kapsamında teslim 
alınan konut veya iş yerinin bir 
yıl elde tutmak şarttır. Aksi halde 
zamanında tahsil edilmeyen 
vergi, 6183 sayılı kanunun 48 inci 
maddesine göre tecil faizi oranında 
hesaplanan gecikme faiziyle birlikte 
tapu işleminden önce elden çıkaran 
tarafından taşınmazın bulunduğu 
yer vergi dairesine ödenir. 
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Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih: 23.08.2017
Sayı : 49327596-120.04[GVK.ÖZ.2017.35]-126189
GVK Md. 89
EŞİNDEN AYIRILMIŞ OLAN MÜKELLEFİN ÇOCUĞU İÇİN YAPTIĞI EĞİTİM 
GİDERİNİN GELİR VERGİSİ 
MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ
Çocuk için yapılan eğitim harcaması faturasının ayrılınmış olunan eş adına düzenlenmiş 
olması halinde serbest meslek kazancına ait beyanname üzerinde indirim konusu yapıl-
masının mümkün olmadığı, ancak faturanın mükellef veya çocuk adına düzenlenmiş ol-
ması halinde indirimden faydalanılabileceği hk.
Özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numarasında ka-
yıtlı mükellef olduğunuzu, 01.07.2016 tarihinde eşiniz ... ayrıldığınızı, kızınıza ait eğitim 
bedelini okula teslim etmek üzere eski eşinize teslim ettiğinizi ve ödemenin de eşiniz ta-
rafından yapıldığını belirterek, eski eşiniz adına fatura edilen eğitim giderinin serbest 
meslek kazancınıza ilişkin gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılıp ya-
pılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 89. maddesinde, gelir ver-
gisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapıla-
bilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının 
(2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması 
ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alına-
cak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin 
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121. madde çerçevesinde eğitim 
ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamala-
rını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmüne yer verilmiştir.
Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğitim Giderleri” başlık-
lı bölümünde “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim ama-
cıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kır-
tasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalma-
ları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” açıklaması yer almak-
ta olup anılan tebliğde belgelerin ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları adına düzenlenmiş 
olması gerektiği belirtilmiştir.
Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” 
veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakı-
lan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mü-
kellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış ço-
cukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre, ayrılmış olduğunuz  eşiniz adına düzenlenen faturanın serbest mes-
lek kazancınıza ait beyanname üzerinde indirim konusu yapmanız mümkün bulunma-
maktadır. Ancak, faturanın kendiniz veya çocuğunuz adına düzenlenmiş olması halinde 
indirimden faydalanabileceğiniz tabiidir.

Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 13.03.2017
Esas No         : 2014/9210
Karar No  : 2017/1646
6111 s. K. Md. 7, 9
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KDV ARTIRIMI YAPILAN DÖNEMLER İÇİN DEFTER VE 
BELGELERİN İBRAZ EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE KDV İNDİRİMLERİ REDDEDİLEREK TARHİ-
YAT YAPILAMAYACAĞI
6111 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapılan dönemler için KDV yönünden ince-
leme yapılamayacağı, yasal defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediği gerekçe-
siyle vergi artırımı yapılan dönemler için KDV indirimleri reddedilerek tarhiyat yapıla-
mayacağı hk. 
İstemin Özeti: Davacı adına, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nede-
niyle düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca indirimlerinin reddi suretiyle 2009 yılı-
nın Ocak ila Aralık dönemleri için re’sen salınan katma değer vergisi ve kesilen üç kat ver-
gi ziyaı cezasına karşı dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; 2009 yılına ilişkin def-
ter ve belgelerin incelemeye ibrazına ilişkin 07.11.2012 tarihli yazının 12.12.2012 tari-
hinde tebliğ edilmesine rağmen verilen süre içerisinde ibraz yükümlülüğünün gereğinin 
yerine getirilmediğinden katma değer vergisi indirimlerinin reddedilerek cezalı tarhiyat-
ların yapıldığı, davacı şirketin 2009 yılında katma değer vergisi için 6111 sayılı Kanunun 
matrah artırımına ilişkin 7. maddesinden yararlandığından matrah ve vergi artırımında 
bulunulan yıllar ile ilgili olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden ince-
leme ve tarhiyat yapılamayacağı, davacı şirketin 6111 sayılı Yasanın 9. maddesinin b fık-
rasının 6. bendinde sayılan fiilleri işlediğinin davalı idare tarafından somut olarak tes-
pit edilemediği, davacı şirket adına matrah artırımında bulunulan dönemler için incele-
me yapılmasının 6111 sayılı Yasanın 7. ve 9. maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçe-
siyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır. Davalı idare tarafından; matrah ve vergi artırımında bu-
lunulmasının defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerin uygulanma-
sına engel teşkil etmeyeceğini, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 
kararın bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mah-
kemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz is-

temine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak 
durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, kararın 
tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık 
olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.
Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.
 
TARİH : 07.08.2017
SAYI : 11395140-105[VUK-1-20574]-237669
KONU : Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmet-
leri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun mü-
vekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dolayı serbest meslek makbuzunun yetki-
li kişilerce imzalanmasının güçlük yarattığı belirtilerek serbest meslek makbuzunda ol-
ması gereken imzanın da matbu olarak basılmasının mümkün olup olmadığı hususunda 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek erbabının mes-
leki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tan-
zim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve 
almak mecburiyetindedir.”
237. maddesinde, “Serbest meslek makbuzlarına:
1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;
2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;
3. Alınan paranın miktarı;
4. Paranın alındığı tarih;
Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek mak-
buzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, vergi uygulamaları bakımından serbest meslek makbuzunda ser-
best meslek erbabının imzasının bulunması zorunludur. Diğer taraftan serbest meslek 
makbuzunun şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, serbest meslek er-
babının imzasının notere tasdik ettirilip, anlaşmalı matbaalara bastırılacak serbest mes-
lek makbuzu üzerine bastırılmak suretiyle serbest meslek makbuzunun hazır imzalı ola-
rak kullanılması mümkündür.
Ancak, imzası bu kapsamda serbest meslek makbuzu üzerine anlaşmalı matbaada bas-
tırılan serbest meslek erbabının ortaklıktan ayrılması halinde, bu serbest meslek erba-
bının imzasının matbu olduğu serbest meslek makbuzlarının artık kullanılamayaca-
ğı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitinde, Brüt Satış 
Hasılatı Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği
 
TARİH : 13.06.2017
SAYI : 68554973-105[413-2016/9]-46343
KONU : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun 
Tespitinde, Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızın sebze meyve ticareti ile iştigal ettiği, 
yurt dışına ihraç ettiğiniz bir kısım mallarda ton başına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF) aldığınız, 2015 yılı yurt dışı ve yurt içi satışlarınızın toplamının 9.862.120,32 TL. ol-
duğu, söz konusu DFİF gelirinin 602 no.lu diğer gelirler hesabının altında takip edilmesi 
nedeniyle, 2015 yılı gelir tablosunda brüt satışların 10.599.223,5 TL olduğundan bahisle, 
e-defter uygulamasına tabi olup olmayacağınıza esas olmak üzere, DFİF gelirinin toplam 
gelir içerisine dahil edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi istenilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar 
vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üze-
rinden hesaplanacağı belirtilmiş, ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde, 
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, 193 sayı-
lı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37. maddesinde de, her türlü 
ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükümlerine yer ve-
rilmiş ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazan-
cın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasın-
daki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olu-
nan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olu-
nacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değer-
lemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41. maddelerine ilişkin hükümlerine uyula-
cağı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Şirketinize ödenen bedelin kurum ka-
zancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının 
(3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 
kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılma-
sı veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getir-
meye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya 
muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, 
bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun mükerrer 242. maddesinde de Maliye Bakanlığının, elektronik defter, 

belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul 
ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Konuya ilişkin olarak yayımlanan ve elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasla-
rı belirleyen 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirket-
lerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğin-
de ibraz etmelerine izin verilmiştir.
Ayrıca, 13.12.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elekt-
ronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan def-
terlerden “www.edefter.gov.tr” internet adresinde format ve standardı yayımlanan def-
terlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektro-
nik defter kullanımına izin verilmiştir.
Diğer taraftan, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına 
elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu geti-
rilmiştir. Mezkur Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;
a. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 
mükelleflere,
b. 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki 
malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mundan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip ol-
maları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmez.),
c. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 
mükelleflere
de elektronik defter tutma ve e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 
(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.01.2016 tarihin-
den itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili he-
sap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden 
hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin ya-
yım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden 
itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 
ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin ba-
şından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.
Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasın-
daki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döne-
minin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına ge-
çebileceklerdir.
Bunun yanı sıra, anılan Kanunun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Bakanlığımıza ver-
diği yetkiye dayanılarak yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teb-
liği ile mükelleflerin, muhasebe sistemlerinde uymakla yükümlü bulundukları kurallar 
belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre, mükelleflerin muhasebenin temel kavramlarına, 
muhasebe politikalarının açıklanması ve mali tablolar ilkelerine, tekdüzen hesap planı 
ve işleyişine ilişkin yapılan düzenlemelere uymaları gerekmektedir.
Muhasebenin temel kavramlarından;
• “Sosyal Sorumluluk Kavramı”, muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulama-
larının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya 
grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde 
gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması,
• “Özün Önceliği Kavramı”, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin de-
ğerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok, özlerinin esas alınması,
• “Tam Açıklama Kavramı” ise, mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuru-
luşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması
gereğini ifade etmektedir.
Diğer taraftan, söz konusu Tebliğin;
• “60. Brüt Satışlar” hesap grubunda; “İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan 
mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. 
Satılan mal ve hizmetler ile ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracat-
la ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. 
Brüt satışlara Katma Değer Vergisi dahil edilmez.”,
• “602. Diğer Gelirler” alt hesap grubunda ise; “İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya 
da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasıla-
tındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olma-
yan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benze-
ri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış ta-
rihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalem-
leri bu hesapta izlenir.”
açıklamaları yer almaktadır.
Bu itibarla, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamında alınan bedellerin, “602. Diğer 
Gelirler” hesabında kayıt altına alınması gerekmektedir.
Dolayısıyla, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğunun tespitinde 
gelir tablosunda yer alan brüt satış hasılatı dikkate alındığından, ilgide kayıtlı özelge ta-
lep formunuzda belirtilen tutarlar dikkate alındığında 01.01.2017 tarihinden itibaren 
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Sayı : 49327596-120.04[GVK.ÖZ.2017.35]-126189

Çocuk için yapılan eğitim harcaması faturasının ayrılınmış olunan eş adına düzenlenmiş olması halinde serbest 
meslek kazancına ait beyanname üzerinde indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı, ancak faturanın mü-
kellef veya çocuk adına düzenlenmiş olması halinde indirimden faydalanılabileceği hk.

Özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, 
01.07.2016 tarihinde eşiniz ... ayrıldığınızı, kızınıza ait eğitim bedelini okula teslim etmek üzere eski eşinize teslim 
ettiğinizi ve ödemenin de eşiniz tarafından yapıldığını belirterek, eski eşiniz adına fatura edilen eğitim giderinin 
serbest meslek kazancınıza ilişkin gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ko-
nusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirin-
den, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya 
babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldur-
mamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, ayrılmış olduğunuz  eşiniz adına düzenlenen faturanın serbest meslek kazancınıza ait beyan-
name üzerinde indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır. Ancak, faturanın kendiniz veya çocuğunuz 
adına düzenlenmiş olması halinde indirimden faydalanabileceğiniz tabiidir. 

SAYI : 25953680-045.02[2017-32]-20

KONU : Gayrimenkul bağışında KDV ve Kurumlar Vergisi Hk.

İlgi: 16.06.2017 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin ….. 
Büyükşehir Belediyesine bağışlanmasının Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı ve kurumlar vergisi mat-
rahının tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildi-
ği anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ….. Büyükşehir Belediyesine bağışlanacak olan gayrimenkullerin maliyet bede-
li veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değil ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tes-
pit edilecek değerinin, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek ve o yıla ilişkin kurum kazancının %5’ini aşmamak 
şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

Buna göre, Şirketinizce ….. Büyükşehir Belediyesine bağışlanacak gayrimenkullerin teslimi KDV Kanununun 17/2-
b maddesine göre vergiden istisna olup söz konusu teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapıl-
ması mümkün bulunmamaktadır.

SAYI : 11395140-105[VUK-1-20574]-237669  

KONU : Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest 
meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun müvekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dola-
yı serbest meslek makbuzunun yetkili kişilerce imzalanmasının güçlük yarattığı belirtilerek serbest meslek mak-
buzunda olması gereken imzanın da matbu olarak basılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığı-
mız görüşü talep edilmektedir.

Bu hükümlere göre, vergi uygulamaları bakımından serbest meslek makbuzunda serbest meslek erbabının im-
zasının bulunması zorunludur. Diğer taraftan serbest meslek makbuzunun şekil ve nizamına ilişkin esaslara ria-
yet edilmek şartıyla, serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, anlaşmalı matbaalara bastırıla-
cak serbest meslek makbuzu üzerine bastırılmak suretiyle serbest meslek makbuzunun hazır imzalı olarak kul-
lanılması mümkündür.

SAYI : 68554973-105[413-2016/9]-46343

KONU : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitinde, Brüt Satış Hasılatı 
Hesaplamasına, DİFİF gelirinin Dahil Edilip Edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızın sebze meyve ticareti ile iştigal ettiği, yurt dışına ihraç ettiğiniz bir 
kısım mallarda ton başına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) aldığınız, 2015 yılı yurt dışı ve yurt içi satışları-
nızın toplamının 9.862.120,32 TL. olduğu, söz konusu DFİF gelirinin 602 no.lu diğer gelirler hesabının altında ta-
kip edilmesi nedeniyle, 2015 yılı gelir tablosunda brüt satışların 10.599.223,5 TL olduğundan bahisle, e-defter uy-
gulamasına tabi olup olmayacağınıza esas olmak üzere, DFİF gelirinin toplam gelir içerisine dahil edilip edilmeye-
ceğinin bildirilmesi istenilmektedir.

• “60. Brüt Satışlar” hesap grubunda; “İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmet-
ler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetler ile ilgili sübvansi-
yonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satış-
lar içinde gösterilir. Brüt satışlara Katma Değer Vergisi dahil edilmez.”, 

• “602. Diğer Gelirler” alt hesap grubunda ise; “İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet poli-
tikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gi-
dermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, re-
sim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki 
vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.”

Bu itibarla, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamında alınan bedellerin, “602. Diğer Gelirler” hesabında kayıt 
altına alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğunun tespitinde gelir tablosunda yer alan 
brüt satış hasılatı dikkate alındığından, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda belirtilen tutarlar dikkate alındığın-
da 01.01.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulun-
maktadır.  

SAYI : 63611781-130[28-2017/6]-19

KONU : İcra Dairesince satışı yapılan taşınmazın KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ….. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun …. sayılı satış dosyasında 
tarafınıza satışı yapılan …. Köyü, … Mevkii, … Ada, … Parselde kayıtlı, kullanılmayan ve yapı ömrünü tamam-
lamış, kargir evin müzayede yoluyla satışında uygulanması gereken katma değer vergisi oranı (KDV) sorulmaktadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan taşınmazın açık artırma ilanı ve bilirkişi raporunda; …. İlçesi, 
…. Köyü, …. Mevkii, … Ada, … Parsel üzerinde bulunan binanın yetmiş yaşlarında olduğu, söz konusu yapının 
kullanım ömrünü tamamladığı ve keşif günü itibariyle de kullanılmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre, işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumu dikkate alındığında bu tarih itibariyle kullanılamaz halde olan 
taşınmazın tapuda “kerpiç ev ve arsası” olarak kayıtlı bulunsa dahi, arsa olarak kabul edilmesi ve genel oranda (% 
18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

YARGI KARARLARI

Ankara 6.Vergi Mahkemesi
Esas no:2017/522 Karar no: 2017/1239
Vergi kaybı olmayan BA*BS düzeltme cezalarının iptali hakkında….
Davacı tarafından düzeltme amaçlı BA formlarının vergi ziyaına yol açmayan bir hatanın telafisine yönelik olduğu, 
213 sayılı Kanunun mükerrer 355.maddesinde özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren olgular arasında ,vergi 
kaybı sonucunu doğurmayan bir hatanın düzeltilmesi için kanuni süreler geçirildikten sonra form verilmesi hali sa-
yılmadığından ,davacı adına özel usulsüzlük cezası kesilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay 3.Dairesi

Karar no:2017/1646- Esas no: 2014/9210

6111 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapılan dönemler için KDV yönünden inceleme yapılamayacağı, yasal 
defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediği gerekçesiyle vergi artırımı yapılan dönemler için KDV indirimleri 
reddedilerek tarhiyat yapılamayacağı hk. 

İstemin Özeti: Davacı adına, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle düzenlenen vergi in-
celeme raporu uyarınca indirimlerinin reddi suretiyle 2009 yılının Ocak ila Aralık dönemleri için re’sen salınan kat-
ma değer vergisi ve kesilen üç kat vergi ziyaı cezasına karşı dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; 2009 yılına 
ilişkin defter ve belgelerin incelemeye ibrazına ilişkin 07.11.2012 tarihli yazının 12.12.2012 tarihinde tebliğ edil-
mesine rağmen verilen süre içerisinde ibraz yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmediğinden katma değer ver-
gisi indirimlerinin reddedilerek cezalı tarhiyatların yapıldığı, davacı şirketin 2009 yılında katma değer vergisi için 
6111 sayılı Kanunun matrah artırımına ilişkin 7. maddesinden yararlandığından matrah ve vergi artırımında bu-
lunulan yıllar ile ilgili olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılamaya-
cağı, davacı şirketin 6111 sayılı Yasanın 9. maddesinin b fıkrasının 6. bendinde sayılan fiilleri işlediğinin davalı ida-
re tarafından somut olarak tespit edilemediği, davacı şirket adına matrah artırımında bulunulan dönemler için in-
celeme yapılmasının 6111 sayılı Yasanın 7. ve 9. maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kal-
dırmıştır. Davalı idare tarafından; matrah ve vergi artırımında bulunulmasının defter ve belgelerin muhafaza ve ib-
razına ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ile-
ri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerek-
çe 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 onanma-
sına, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üze-
re, oybirliğiyle karar verildi.
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Değerli DÜNYA okurları, bugün sizinle kabulü 
mümkün olmayan bir uygulamayı paylaşacağım.

Konu

Ne kadar müdebbir olursanız olun, işletmenize 
ait demirbaşlarınız çalınabilir. Hapishanenin, 
karakolun soyulmasına ilişkin hırsızlık hikâyelerini 
gazete haberlerinden hatırlıyorum. Velhasıl 
herkesin başına gelebilir. Zira “Hırsıza kilit 
dayanmaz” denir. Demirbaşınız çalındığında bu 
demirbaşın kayıtlı değerini gider yazamayacağınız, 
daha önce yüklendiğiniz KDV’yi düzeltmeniz 
(indirimlerden çekmeniz, indirdiğiniz KDV’yi bir 
bakıma geri ödemeniz) gerekir. Bu oturmuş bir 
uygulama ve konumuz da bu değil.

Çalınan demirbaş için sigortadan alınan tazminat 
tutarı ne olacak?

Mali İdare örneğin 10.09.2011 tarihli bir özelgede, 
çalınan emtia ile ilgili olarak, “Sigortadan alınan 
tazminatların, emtianın değerini aşan kısmının 
gelir olarak dikkate alınması gerekir.” demekteydi.

Ancak bu görüş 27.07.2017 tarihinde iptal edildi.

Mali İdare’nin yeni görüşü

Mali İdare 27.07.2017 tarihli görüşünde, önceki 
mukteza ile aynı kanun maddelerini zikretmiş 
ancak, sonuç olarak, “Bununla birlikte, çalınan 
motosiklet ile ilgili olarak sigortadan alınan 
tazminatların gelir olarak dikkate alınması 
gerektiği tabiidir.” ifadesine yer vererek önceki 
görüşünü iptal etmiştir.

Müdebbir olmak sorunu çözmedi

Siz müdebbir bir tüccar olarak çalınma riskini 
sigortalamışsınız, dolayısıyla kaybınız sigorta 
şirketi tarafından karşılanmış, yerine konmuş. 
Dolayısıyla kaybınızın karşılanan kısmı kadar 
öz varlığınızda bir değişiklik olmadığı aşikar. Öz 
varlık, olsa olsa, çalınan malın değerinden daha 
yüksek bir tazminat almışsam, aşan tutar kadar 
artmış olur ve vergileme ancak o kısma yapılabilir. 
Bu seneye kadar da öyle yapılıyordu.

Her iki muktezada da değinildiği gibi, gelir vergisi 
sistemimiz öz varlık mukayesesine dayanır. 
Çok açıktır ki, öz varlık sadece şayet sigortadan, 
çalınan malın kıymetinden daha fazla tazminat 
alınırsa artar. Öz varlık aynı kaldığı müddetçe de 
vergileme yapılmıyor olması gerekir. Bu zamana 
kadar Gelir İdaresinin görüşü de bu temel prensibe 
(kanuni düzenlemeye) dayanıyordu.

Aptallık vergisi tam bu noktada başlıyor

Çalınan malın değerine isabet eden sigorta 
tazminatı üzerinden vergi almaya kalkmak adeta 
yeni bir vergi koymak olacağı için isim babalığını 
da biz yapalım dedik. Olsa olsa bu verginin adı 
aptallık vergisi olur. “Bir malına sahip çıkmıyorsun, 
öyleyse senden vergi alırım” deniliyor.

Aptallık vergisi

Zeki GÜNDÜZ
Zeki.Gunduz@tr.pwc.com

VERGİ PORTALI
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Son dönemin en önemli konusu sürekli olarak 
akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar olarak kar-
şımıza çıkıyor. Burada bile anlaşamıyoruz, mu-
halefet bunu zam olarak tarif ederken iktidar ta-
rafı ise bunun fiyat ayarlaması olduğunu söyle-
mekte. Her ne kadar tanım olarak anlaşılamasa 
da sonuçta bunun faturasını bireylere enflasyon 
ve alım gücünde meydana gelen düşme olarak 
yansıyor.

Hükümet bu konuda farklı açıklamalar ile kamu-
oyunu bilgilendirme ihtiyacı hissediyor. Bu zam-
ları kendilerinin yapmadığını Enerji Piyasası De-
netleme Kurumu’nun (EPDK) otomatik olarak 
yaptığını petrol fiyatları düştüğü zaman veya do-
lar kuru yükseldiği zaman bunun Hazine’ye ver-
gi kaybına sebep olmaması için hemen fiyatlara 
yansıtılmak zorunda kaldığını söylüyor.

Peki, buradan alınan vergi gelirleri Maliye Bakan-
lığı veznesine nasıl yansıdığına bakalım. Akarya-
kıt ürünlerine iki tür vergi yansıyor

1) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

2) Katma Değer Vergisi (KDV)

EPDK en son olarak eylül ayı fiyat oluşumu ra-
poru yayınlanmış. Buradan yola çıkarak verileri 
değerlendirebiliriz. Benzin ve mazot fiyat oluşu-
munda vergi oranlarında farklılıklar oluyor. Ben-
zin fiyatlarında yüzdesel olarak daha yüksek bir 
vergi geliri elde ediliyor.

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde;

1) Ortalama benzin, mazot ve LPG birim litre ma-
liyetleri aynı

2) Türkiye ve AB’de benzin ve mazot için ortala-
ma vergili fiyatlar ile vergi oranları birbirine yakın

3) LPG için baktığımızda ise vergisiz fiyatlar yine 
birbirine yakın olduğu görülüyor.

4) LPG de ise vergili fiyatlara baktığımızda ise ül-
kemizin yüzde 32 daha pahalı vergi oranında ise 
yine aynı şekilde yüzde 40 daha fazla vergi ödü-
yoruz.

5) EPDK verilerine göre Türkiye’deki araç sahip-
leri Avrupa ülkeleri içinde en pahalı oto gazı kul-
lanmakta.

6) Kişi başına düşen milli gelir ortalaması ile ba-
kıldığında ise ortada çok açık bariz bir fark gö-
rülüyor.

7) Kişi başına düşen ortalama milli gelir AB ül-
kelerinde 36 bin 500 dolar, ülkemizde ise 10 bin 
850 dolar

8) AB’de ortalama gelir ile 23 bin 850 litre ben-
zin, 26 bin 450 litre mazot ve 52 bin 900 litre oto 
gaz alabiliyor.

9) Kişi başına ülkemizde yıllık ortalama gelir ile 7 
bin 140 litre benzin, 8 bin 100 litre mazot ve 12 
bin litre oto gaz alınabiliyor.

10) AB’de yaşayan bir kişi ortalama bir Türk va-
tandaşından 3 kattan fazla benzin ve mazot ala-
bilirken 4 kattan fazla oto gaz alabiliyor.

11) 1996 yılında 0,3 dolar ödediğimiz benzine 
şimdi 1.52 dolar ödüyoruz.

12) Yunanistan’da 1 litre benzin almak için asga-
ri ücret 18 dakika çalışmak gerekirken biz 43 da-
kika çalışmamız gerekiyor.

Ülkemizde karşılaştırma olarak baktığımız akar-
yakıt fiyatlarının alım gücüne göre çok pahalı ol-
duğu görülüyor.

Akaryakıt ürünlerinden elde edilen gelir hü-
kümet bütçe gelirlerinin yaklaşık olarak yüzde 
14’ünü oluşturmaktadır. Bu oranda yüksek ver-
giler direk olarak üretim maliyetlerini ve taşıma 
maliyetlerini artırmakta olup bunun yansımasını 
enflasyon artışlarında görmekteyiz.

Elde edilen gelirlere bakıldığında tamamen do-
laylı vergi geliri olması haksız kazançlara sebep 
olmakta. Son yıllarda akaryakıt kaçakçılığında 
yeni yollar aranmasına sebep olmaktadır.

1 litre benzin almak için Yunanistan’da 18 
Türkiye’de 43 dakika çalışmak gerekiyor

Kaynak : https://www.dunya.com/kose-yazisi/1-litre-benzin-almak-icin-yunanistanda-18-turkiyede-43-dakika-calismak-
gerekiyor/389881

Özcan KADIOĞLU
ozcankadioglu@hotmail.com

RAKAMLARIN DİLİ
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Kontrol edilebilir evler

Kontrol edilebilir evler mevcut cihaz ve 
sistemlerin çeşitlikumanda sistemleri ile 
kolaylıkla kontrol edildiği evlerdir. Yani ev 
sadece o anda komut alarak o an istenilen 
durumu oluşturur. Bu tip evler de kendi 
aralarında; evdeki tüm eşyaların tek bir 
uzaktan kumanda ile kontrol edildiği 
durumlar, farklı aletlerin birbiriyle 
bağlantısıolduğu durumlar ve görünmez 
kontrol ünitesiyle yönetilen evler gibi 
kategorilere ayrılmaktadırlar.

Programlanabilir evler

Bu evler statik programlama ile evde 
yaşayaninsanların daha önceden girdiği 
eylem zincirine tepki verebilen evlerdir. 
Bu evlerde kullanılanyazılım güvenilir 
olmalıdır. Evlerin kötü yanı, değişik bir 
senaryo istendiğinde sisteme statik olarak 
girilmesi gerekliliğidir. Bir senaryodan 
memnun olunmamışsa, bu senaryoyu 
değiştirmek evde yaşayanlartarafından 
yapılmakzorundadır. Bu sınıftaki evler; 
zamana ve sensörlere tepki veren 
programlanabilir evler, zamana göre 
programlanabilmenin, sensörlere göre 
tepki verebilmenin yanındakoşul ve 

durumlara göre hareket edebilen evler 
olarak iki gruba ayrılabilir.

 Yapay zekaya sahip evler

Programlanabilir evler ile benzerlik 
gösterir, fakat programlanabilir evlere 
göre daha gelişmişlerdir. Programlanabilir 
evlerde senaryolar insan yardımı ile 
hazırlanmakta iken bu evlerde senaryo 
girişiyapılmaz. Bu evlerin 
öğrenmeyeteneği vardır. Bu evler, kendi 
kendine inceleyip, buna göre kendi 
ayarlarını ve senaryolarını oluşturabilen 
evlerdir. Şimdilik hayal gücünde öteye 
geçememiştir, ne Türkiye’de ne de yurt 
dışında bu kapsamda uygulanan bir akıllı 
ev sistemi yoktur.

Akıllı ev otomasyonları

Otomasyon; bir sistemin hazırlanan 
belirli bir senaryoya göre herhangi bir 
operatöre gerek duymadan istenilen 
işlemleri gerçekleştirmesi olarak 
tanımlanabilir. Ev teknolojileri endüstrinin 
birçok alanındakullanılan kontrol 
sistemlerinin gündelik hayata 
uyarlanması, ev otomasyonu da bu 
teknolojilerin kişiye özel ihtiyaç ve 
isteklere uygulanmasıdır.

Normal bir ailenin enerji giderlerini arttıran ve gereksiz enerji tüketimine neden olan en büyük etkenler, gereksiz yere açık bırakılan 
ışıklar, yüksek seviyelerde çalıştırılan ısıtma ve soğutma sistemleri, evin kullanılmayan bölgelerinin ısıtılması, gün ışığından gerektiği 
kadar faydalanamama, açıkbırakılan cihazlar ve benzeri durumlardır.Isıtma sistemlerinin otomasyonla denetimi bir evin ısı enerjisi 
tüketimini %10, gereksiz ocakların söndürülmesi, yakılan ışıkların %90 parlaklıkta yakılması, cihazların ucuz tarife zamanlarına göre 
programlanması gibi yöntemler ise elektrik enerjisi tüketimini %30’a varan oranda azaltabilir. Akıllı ev kavramı birçok farklı yerde 
kullanılmaktadır, ancak gerçek anlamda akıllı evin ne olduğunu anlamak için öncelikle evleri sınıflandırmak gerekir. Teknolojik evler 
gelişmişlik sırasına göre üç ana başlık altında toplanabilir.

Akıllı Ev Sistemleri (Otomasyonları)

Ahmet TEKİN
ahmet@aknetbilgisayar.net
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Akıllı evlerde kullanılan elektronik 
araçlar

Akıllı posta kutusu, Akıllı kapı, Harekete 
duyarlıışıklar, Akıllı perde, Akıllıyatak, Akıllı 
gardrop, Akıllıçamaşır makinesi, Akıllı 
Banyo, Akıllı masa, Akıllı göstergeler, Akıllı 
buzdolabı/kiler, AkıllıBulaşık makinesi, 
Akıllı kameralar, Akıllı zemin, Akıllı telefon, 
Akıllıfişler, Akıllı kaçak (sızıntı) detektörleri, 
Ev güvenlik monitörü, Acil durumda 
yardım çağırma, Kavramsal yardımcı, 
Akıllıısıtma ve soğutma sistemi, Akıllı 
televizyon, Akıllı bahçe sulama sistemi vb.

Akıllı evlerde kullanılan teknolojiler

Nispi Mantık: Nispi mantık (fuzzy logic) 
bulanıkmantık diye adlandırabiliriz. Nispi 
mantık,insanlarınkullandıkları düşünce 
metodunu bilgisayarlara aktarmaktır. 
Dijital mantıkta bir sonuç ya evet ya da 
hayırdır. Bunun arası bir sonuç olamaz. 
Nispi mantık ise bu iki sonucun arasını 
inceleyerek gerçek dünya koşullarına 
daha yakın kararlar verme imkanısağlar. 
Madde, zaman ve enerji israfını minimuma 
düşürmek için bu mantıktan 
yararlanılabilir.

Telemetri: Kablosuz ya da sabit bir ağ 
aracılığıyla cihazların uzaktan 
izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesidir. 
Telemetri sayesinde kablosuz ağlar ya da 
radyo linkleri üzerinden cihazlara birtakım 
komutlar göndermek, cihazın durumu 
hakkında merkeze bilgi iletmek, cihazla 

merkez arasında bilgi alışverişinde 
bulunmak mümkündür. GPRS, GSM 
tabanlı sistemler dahilinde kullanılmak 
üzere geliştirilmiş, paket anahtarlamalı bir 
veri iletişim servisidir. Mobil şebeke 
abonelerine paket tabanlı veri hizmetleri 
sağlayan GPRS, ilave paket anahtarlama 
düğümleri kullanarak mevcut GSM 
altyapısı bünyesinde çalışacakşekilde 
tasarlanmalıdır.

X–10 Teknolojisi: X-10, evdeki lambaları, 
cihazları ve diğer ekipmanları zaten var 
olan 220V’luk elektrik kabloları üzerinden 
kumanda etmeye yarayan bir iletişim 
dilidir.

Cat 5: Alt yapı olarak Cat 5 kablo kullanan 
sistemlerin, X10 ’dan en büyük farkı 
elektrik sinyali yerine bilgi akışı olmasıdır. 
Cihazlar çalışmaları için gerekli enerjiyi 
güç hatlarındanalıp,iletişim için data 
kablosu kullanırlar. Gönderilen data 
bilgileri hangi adrese gidileceğini, hangi 
işlemin gerçekleştirileceğini içerir. Kablolu 
akıllı ev sistemlerinin en büyük 
dezavantajı, binalarda tekrar kablolama 
ihtiyacıdır.

RF Sistemler: Sistemin dışuyarıcılar ile 
bağlantısını sağlayan özel bir kablosuz 
iletişim protokolüdür.

Bluetooth Teknolojisi: Bluetooth, kısa 
mesafedeki aygıtları birbirine bağlayan bir 
kablosuz teknolojidir. Bluetooth ‘da cep 
telefonları,bilgisayarları, PDA’leri, yazıcıları 
kablosuz olarak bir araya getirir.

Zigbee Teknolojisi: Zigbee organizasyonu 
güvenilir, düşük maliyetli, güç tüketimi 

düşük, kablosuz bir şekilde ağ bağlantısı 
olan ve bir monitör aracılığıyla evdeki 
cihazların global standartlara uygun 
olarak kontrolünü öngörmektedir. Yani ev 
otomasyonunun kontrol panelini 
oluşturur.

Sonuç

Akıllı ev, hem yabancı ülkelerde hem de 
ülkemizde yaygın olarak 
uygulanamamaktadır. Bunun sebebi akıllı 
evlerin kapsadığı; genişletilmiş 
multimedya sistemlerinin, konutun her 
bölgesinde gerekli ayarlamaları yapan 
güvenlik sistemlerinin, ısıtma ve soğutma 
sisteminin, konut içerisinde gerekli ışık 
konforunu hazırlayan aydınlatma 
sisteminin, kullanılan elektrik enerjisini 
kontrol eden ve tasarrufunu sağlayan 
sistemin, elektronik cihazların ve özellikle 
bütün sistemleri internet ile birleştiren ve 
entegrasyonunu sağlayan komünikasyon 
teknolojisinin günümüzde oldukça 
yüksek bir maliyete sahip olmasıdır. Bu 
nedenle akıllı ev sistemleri, ülkemizde 
sadece fazla kullanıcıya sahip sitelerde ve 
entegrasyonu sağlanmamış tekil sistemler 
halinde uygulanabilmektedir. Akıllı 
konutta kullanılan sistemler farklı gelir 
gruplarına hitap edecek şekilde 
çeşitlendirilirse, yaygınlığı da artabilir. 
Teknolojinin gittiği yönde gösteriyor ki bu 
yüzyılın sonunda ev otomasyonları 
vazgeçilmez olabilir. Bunun için firmalar 
bu yönde yatırımlara başlamış 
durumdalar.



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

106 sağlık

“Suyu Böyle İçmemin mucizevi tesiri”

Peki, su 
içmekten daha 
faydalı bir şey 
var mıdır? Var 
Evet! Hemen 
söyleyelim, ılık 
su içmek…

Yaşamın kaynağı “Su”

Çinliler, 40 yasından sonra oda sıcaklığın-
dan daha soğuk olan hiçbir şeyin bedene 
alınmaması gerektiğine inanırlar. Çünkü 
vücut yaşlandıkça daha çok yorulur. Ve 
ona yük getirecek her şeyden kaçınmak 
gerekir.

Düşünün, yağlı bir tavayı soğuk su ile yıka-
sanız, yağları akar mı? Temizlenir mi? Te-
mizlenmez elbet. Yağlar donar ve tavaya 
daha iyi yapışır.

Ama ayni tavayı sıcak suda yıkarsanız, yağı 
çözer ve uzaklaştırır.

Bedenimiz de yediğimiz besinlerden do-
ğan yağları vücutta depolar. Tabi fazla yağı 
atması gerekir. Eğer soğuk su içerseniz bu 

yağlar bedeniniz de özellikle de bağırsak-
larınız da donar. Başta kabızlık olmak üze-
re bir sürü rahatsızlık yaşarsınız. Oda sıcak-
lığındaki ılık su sistemimizi temizler.

PEKİ, ODA SICAKLIĞINDAKİ SU NEDEN YA-
RARLI?

Oda sıcaklığındaki su iç organları ve ka-
burga kefesinin etrafındaki kasları gevşe-
tir. Çok daha derin ve rahat nefes almamı-
zı sağlar.

Kan dolaşımında artışa neden olur. Vücu-
dumuza oksijen, besin daha iyi yayılır. Or-
ganlarımız daha iyi çalışır. Daha zinde, 
sağlıklı ve rahat oluruz.

Oda sıcaklığında suyun en büyük faydası 

mideyedir. Mide asidi etkilerini azaltır ve 
reflü semptomlarını rahatlatır. Tabi ki sa-
dece bunlarla sınırlı değil oda sıcaklığında 
su içmenin faydaları… Daha neler mi var? 
İşte diğer faydaları…

Tabi ki, sindirim sistemin sistemine inanıl-
maz faydaları vardır. Sulanmayı ve besinle-
rin emilimini artırarak sindirime yardımcı 
olur.

Çağımızın en büyük problemi “kabızlık”… 
Yine oda sıcaklığındaki ılık su ile kabızlık 
problemi giderir.

Zayıflatır! Evet, yemeklerden yarım saat 
önce içilen sıcak su iştahı azaltır ve kilo 
vermeyi hızlandırır.
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Ordu iline özgü birçok meşhur yemek, içecek, hamur işi ve tatlılar 
vardır. Ama Ordu denince akla ilk gelen yöresel lezzetler kabak 
kavurması, soslu patlıcan, sakarca kayganası, fırın fasulye v.b. Bu 
yöresel lezzetlerin dışında Ordu iline özgü diğer yöresel lezzetleri de 
anlatmaya çalışacağız. İşte sizlere Ordu yöresine ait lezzetler…

Ordu İlinin Meşhur 
Yöresel Yemekleri

Ordu Etli Pancar Sarması
Malzemeleri

3 bağ pancar (kara lahana), yarım kg. 
dana kıyma, 4 adet soğan, 1su bardağı 
pirinç, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 fincan sı-
vıyağ, yarım demet maydanoz, 1 yemek 
kaşığı salça, tuz-karabiber.

Nasıl Yapılır?

Pancar saplarından ayrılır, kaynar suda ha-
fif diri kalacak şekilde haşlanır ve soğuk 
suya alınıp süzülür. Ayrı bir kapta kıyma 
ince kıyılmış soğan, yıkanmış pirinç, may-
danoz, salça, tuz ve karabiber ve biraz su 
ilave edilip yoğrulur. Pancarın damarlı ta-
rafı içe gelecek şekilde düz tabağa yayılır, 

hazırlanan iç arasına koyulur 2-3 cm enin-
de küçük sarılır. Tencereye düzgün şekilde 
dizilir, kalan salça sıcak suda ezilir, dolma-
nın üzerine ilave edilir. Dağılmaması için 
dolmaların üzerine tabak kapatılır. Kayna-
maya bırakılır, üzerine tereyağı ve sıvı yağ 
ilave edilir. Suyu çekerse sıcak su ilave edi-
lerek pişirilir. Pişme suyu yarı yarıya kalma-
sı gerekir.

 • Mısır Yarmalı Aş Sarması
 • Kabak Kavurması
 • Sakarca Kayganası
 • Kabak Kayganası
 • Pezik (Pazı) Mücveri
 • Soslu Patlıcan
 • Taze Bezelye Kayganası
 • Keşkek (Gendeme)
 • Pancar Diblesi
 • Fasulye Diblesi
 • Galdirik Kavurması
 • Fırın Fasulyesi
 • Etli Pancar Sarması
 • Pancar Döşemesi
 • Pancar Çorbası (Karalahana)
 • Mısır Çorbası
 • Kabak Çorbası
 • Isırgan Çorbası
 • İçli Tava
 • Hamsi Buğulama
 • Hamsi Köftesi
 • Su Böreği
 • Yufka Böreği
 • Ev Makarnası
 • Kabak Tatlısı
 • Aşure
 • Un Helvası
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Eski Mektep 
Vergisi

Ülkemizde toplanan vergilerin öncelikli amacı, devlete gelir sağ-
lamaktır. Kamu hizmetlerinin finansmanı için en önemli kaynak 
vergilerdir. Bir ülkede uygulanan tüm vergilerin niteliği zamana 
ve koşullara göre değişebilmektedir. Cumhuriyetin ilanı ile uygu-
lanan birçok vergi bugün artık yok olmuş ve ortadan kaldırılmış-
tır. Bunlar hakkında “Eski Vergiler “ adlı bir kitap çalışması daha 
önce yapmıştık. Bu eski vergilere ilaveten günümüzde pek bilin-
meyen bir vergi olan “Mektep Vergisi”ni anlatacağız. Bu ilginç ko-
nuda çok değerli ve önemli bir çalışma yapan Profesör Dr. Işıl Ça-
kan Hacıibrahimoğlu’nun bir araştırmasını kaynak olarak alınmış-
tır.

MEKTEP VERGİSİ 

Türkiye’de ilköğretimin gelişim seyri bu alanda zamanında uygu-
lanan vergi politikasıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de Devletin 
eğitime kaynak aktarımında yaşadığı zorluklar nedeniyle ilköğre-
tim olması gereken ilerleme düzeyine erişemeyecektir. O yıllarda 
ilköğretim giderlerinin doğrudan doğruya halk tarafından üstle-
nilmesi yanında, finansmanının genel bütçe yerine vilayet özel 
idarelerine bırakılması ilköğretimin gelişimini engelleyen en te-
mel etkendir. Cumhuriyet dönemi modernleşmeci seçkinlerin il-
köğretime genel bütçeden pay ayıramaması sonucu olarak yerel 
güçlerin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerinin kırılamaması, dö-
nemin ilerici eğitim anlayışı ile çelişen tasarruflar olacaktır.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde temel eğitim ala-
nı olan ilköğretimin yerel iktidarların etkisinden kurtulamaması, 
ilköğretimin finansmanının merkezin yetki alanının dışına; yerel 

idarelere teslim edilmek zorunda kalınması, eğitim aracılığıyla 
ivme kazandırılmaya çalışılan toplumsal değişim tasarımının 
önünde önemli bir engel olarak varlığını hissettirecektir. 

Halkın eğitim giderlerine katılımını sağlama amacıyla salınan ver-
gi uygulamaları Osmanlı Devleti’nin Cumhuriyete mirasıdır. 1869 
yılında eğitim için gerekli olan mali kaynakları belirleyen Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesinde ilköğretim için yapılacak her türlü 
masraf da halka yüklenerek, mekteplerin inşası başta olmak üze-
re onarımı ve öğretmen maaşları o mahalle ya da köyün karşıla-
ması gerekli masraflar arasında sayılacaktır.  İlköğretim giderleri-
nin halka yüklenilmesi esası 1872 yılında öşrün öşrü oranında bir 
maarif vergisinin konulması ile sonuçlanmış,  ancak bu yolla elde 
edilen gelirin ilköğretim için yeterli kaynak oluşturamaması so-
nucu bu düzenleme 1882 yılında kaldırılmıştır.

1913 yılına kadar ilköğretim giderleri oldukça belirsiz ve düzensiz 
olarak; o bölgede eğer var ise avarız parasından belirli olmayan 
bir hisse, hayırlı işlere vasiyet edilen paralardan hisse, kurban de-
risi ve fitre, salma, öğrencilerden alınan ücret ve varsa evkaf gelir-
lerinden sağlanmaya çalışılır.

23 Eylül 1913 tarihinde “Tedrisât-ı İbtidâîyye Kânûn-ı 
Muvakkatı’nın” kanunun yürürlüğe girmesi ile İlköğretimin genel 
esaslarını belirleme çabaları ve finansman sorununa kesin bir çö-
züm bulunmak istenmiştir.

MEKTEP VERGİSİNİ ÖZEL İDARE TOPLAR VE DAĞITIRDI

Kanun madde hükmünden anlaşıldığı üzere verginin tarh ve tev-

1923- 1948 YILLARI ARASINDA  “MEKTEP VERGİSİ” UYGULAMASI
NAİM GÜNEY

Araştırmacı / Yazar

1939 da mektep vergisi ile inşa edilen bir okul 1935 yılında bir köy okulunda talebeler ve öğretmeni
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zii Vilayet Meclislerine bağlı mahalli masraf encümenlerine bıra-
kılmıştır. Bu encümenler kanalıyla halkın servet ve gelirleri ora-
nında vergi salma işlevi yerine getirilecektir.  Görüldüğü gibi ilk 
mektep masrafını toplama yetkisi Vilayet İdare Meclislerine aittir. 
Bilindiği üzere o yıllarda Vilayet Meclisi Üyesi olabilmek için belir-
li oranda vergi verme, gerçekte belirli oranda gayrimenkule sa-
hip olma şartını içermektedir ki, bu durum Vilayet İdare Meclisi-
ne üye olanların o bölgenin toprak güçlüsü ve eşrafı olduğunun 
göstergesidir. 

Hukuki statüsü bu şekilde belirlenmiş olan zorunlu maarif katkı-
sının özellikle savaş dönemi içinde yoksul halk tabakaları tarafın-
dan ödenme zorluğu ile hususi idareler tarafından olması gere-
kenden fazla salınmasından doğan rahatsızlıklar, pek çok şikâyeti 
beraberinde getirir. Arşiv belgeleri bu kapsamdaki şikâyet dilek-
çelerinin yoğunluğunu ortaya koymaktadır.  Mektep vergisinin 
uygulanmasında yerel idarelerin yarattığı suiistimaller, toplanan 
katkıların eğitime kanalize edilememesi, ilköğretimin gelişim 
seyrini son derece olumsuz etkiler. 

Mektep Vergisinin yoksul halk üzerindeki ağır yüküne bağlı ola-
rak yaşanılan sorunlar, yeni rejimin yaratıcılarını da benzer biçim-

de uğraştırır ve ilk mektep giderlerinin nasıl karşılanması gerekti-
ği ilk dönem yasama meclislerinin sıklıkla tartıştığı bir tema olur. 
I. TBMM’nin görev süresi içinde gerek soru önergeleri gerekse ka-
nun teklifleri yoluyla ilk mektepler için halkın ödemesi zorunlu 
olan katkı sorgulanır. Taşra düzeyindeki engellemelerin yanı sıra, 
I. ve II. Devre TBMM çalışmaları içinde vergi konusunun sıklıkla 
tartışılmasına karşın her defasında benzer sonuçlara ulaşıldığı, 
köklü çözümlere gidilemediği de anlaşılmaktadır. 

MEKTEP VERGİSİNİN YOKSUL HALK ÜZERİNDEKİ AĞIR YÜKÜ 
VARDI 

Yeni kurulan devletin ekonomik olarak yetersizliği ve savaştan 
yeni çıkan ülkenin bayındırlık ve savunma harcamalarına ayırdığı 
payların yüksekliği ile Düyunu umumiye aktarılmak zorunda ka-
lınan tutarlar, Devletin ilköğretim alanı açısından merkezi bir ya-
pılanma içine giremeyişindeki en büyük etkenlerdir. Öte yandan 
TBMM’ni oluşturan mebusların içinde bulundukları toplumsal 
katmanların niteliği de bu tür bir sonucun oluşumunda etkilidir. 
Kırşehir mebusu Yahya Galip Bey, 22 Şubat 1921 tarihli kanun 
teklifiyle “Tedrisatı iptidaiye vergisi” nin ilgasını isterken, köylü-
nün ekmek parası dahi bulamadığı savaş ortamında böylesi bir 
vergi yükünün karşılanmasının imkânsızlığına dikkat çeker. An-
cak, TBMM Encümeni söz konusu teklifi tüm ilk mekteplerin gi-
derlerinin genel bütçeden karşılanamayacağı gerekçesiyle ret 
edecektir.

8 Nisan 1923 tarihinde İdare-i Vilayet Kanunu ile Tedrisat-ı İptida-
iye Kararnamesinin Tadiline Dair Kanun’un görüşmelerinde halk-
tan gelen şikâyetler yeni bir düzenlemeyle hafifletilmeye çalışılır. 
Kanun tasarısının görüşmelerinde masrafın her bölgede aynı bi-
çimde salınmadığı, özellikle de köylerde aşar vergisine bağlı ola-
rak köylünün bundan çok ağır olarak etkilendiği belirtilmiştir. 
Tüm ülkede “Tedrisatı İptidaiye vergisi” olarak toplanan ve dağıtı-
lan paranın daha çok köyler tarafından karşılandığı anlaşılmakta-
dır.   Bu anlamda yeni düzenlemenin gerekçesi, verginin köy dı-
şındaki yerleşimlere de salınarak yaygınlaştırılması ve köyler üze-
rindeki yükün hafifletilerek ilk mekteplere daha fazla katkı aktarıl-
masıdır.  Ancak yeni düzenlemeyle kasaba ve şehirlere belirli 
oranlarda mektep vergisi salınmış olmakla birlikte, köylerin o 
günkü ağır koşulları sürecektir.

Mektep Vergisi Kanunu köy ve kent arasındaki denge açısından 
değerlendirildiğinde; kente daha fazla maarif vergisi salınmış ol-
duğu izlenimi yaratmaktadır. Ancak nüfus yoğunluğu göz önüne 
alındığında kent nüfusunun yoğunluğu vergiyi bu yerleşim alanı 
açısından aşırı bir yük haline getirmezken, köyün parçalı yapısı 
göz önüne alındığında verginin köyler için ağır bir yükümlülük 
getirdiği anlaşılır. I. dönem TBMM Erzurum mebuslarından Durak 

1930’larda Mektep vergisi ile yapılan bir ilkokul Mektep vergisi ile inşa edilen bir okul

Mektep Vergisi ile yapılan Vona Sarayköy ilkokulu
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Bey Kanun tasarısının görüşmelerinde bu 
duruma dikkat çekmiş, özellikle de bazı 
köylerdeki hane sayısının çok az olması 
nedeniyle köylerin yeni düzenlemeden 
olumsuz etkileneceklerini belirtmiştir:

“ öyle köylerimiz vardır ki efendiler, on ha-
neden başlar, hatta (kom) dedikleri köy-
lerde üç haneden başlar. Efendiler böyle 
bir kayıt koyarsak, (burada kastadilen top-
lam 500 haneden az köylerin mektep ver-
gisi açısından yükümlendiği %35’lik vergi 
yüküdür)on haneli, yirmi haneli köyler ka-
tiyen bunun altından çıkamazlar ve buna 
iştirak edemezler. Bir kere mektep binası 
için vesaire için yirmi evli bir köyden bu 
parayı almak mümkün müdür efendiler? 
Mümkün değildir.”

Her ne kadar halk belirli gelir guruplarına 
ayrılarak verginin adaletli dağıtımı arzu-
lanmışsa da, bu sistemin uygulamada iş-
lemediği, vilayet hususi idarelerince top-
lanan ilköğretime katkı paylarının eğitim 
dışı alanlara aktarıldığı, öğretmen maaşla-
rının ödenmediği ve hususi idarelerin ver-
ginin toplanmasında tarafsız hareket et-
medikleri görülecektir.

Zorunlu mektep katkısı olan Mektep Ver-
gisinin vilayet özel idarelerince belirli bir 
ilkeye dayanmaksızın salınmasından do-
ğan şikâyetlerin yanı sıra, bu alanda yaşa-
nılan bir diğer sorunun kaynağı, vergiyi 
toplama yetkisine sahip Vilayet Özel idare-
lerin okulların bütçelerini ve öğretmenle-
rin maaşlarını da karşılamakla yükümlü ol-
masıdır. Bu ağır yükümlülük gerekçesiyle 
ilk mektepler için yapılması zorunlu harca-
maların kısmalarına yol açacaktır.  Ancak, 
Okul ve öğretmen maaşlarına da kaynak  
aktarmak zorunda kalan İl Özel idarelerin 
bu alana da yeterli desteği vermediği 
TBMM  içindeki tartışma ve önergelerden 
ve Öğretmen Cemiyetlerinin İl Özel İdare-
lerine karşı eleştirel tavrından görülmek-

tedir.

MAAŞ ALAMAYAN ÖĞRETMENLER 
MAĞDURDU

Vilayet Özel idarelerinden maaş alan ilk 
mektep öğretmenlerinin gerek hukuki 
gerekse ekonomik sorunları Öğretmen 
Dernekleri aracılığıyla da dile getirilir. 
1922 tarihinde toplanan “Muallimler Ce-
miyeti” Kongresinde öğretmenlerin, ma-
aşlarının az olmasından dolayı mekteple-
rin ihtiyaç dışındaki boş odalarında ika-
met etmek zorunda kaldıkları belirtilirken, 
Vilayet Özel idareleri tarafından görevlen-
dirilen ilk mektep öğretmenlerinin azilleri-
ni engelleyecek ve terfilerini düzenleye-
cek bir hukuki düzenlemeden de yoksun 
oldukları açıklanır. TBBM’den acilen koru-
yucu bir düzenleme yapması talep edilir. 
Yerel idarelerin ilk eğitim alanına kaynak 
aktarmakta yarattıkları olumsuz tavırları 
dönemin Maarif vekilleri bile kabullene-
cektir.

II. Dönem TBMM’nde bölge mebuslarına 
ve doğrudan Meclise iletilen şikâyetler 
nedeniyle halkın yükümlendiği maarif 
katkısının hafifletilmesi için girişimlerde 
bulunulur.

Maarif vergisiyle mektebi olmayan köylü 
bu yükümlülüğü karşılamaya zorlanırken, 
1927 tarihinde kabul edilen Kanunla jan-
darma ve küçük zabitanın mektep vergi-
sinden muafiyeti sağlanacaktır. 

İlköğretim giderlerinin karşılanmasında 
belirli bir ilkeye dayalı olmayan düzenle-
me çabaları 1927 yılına kadar sürer. 
25.4.1927 tarihinde Hükümet’in kanun ta-
sarısının sonuçlanıp 1130 sayılı Maarif Ver-
gisi Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle 
sorun geçmiş düzenlemelere kıyasla bir 
ölçüde çözüme kavuşturulur. Tasarının 
gerekçesinde yürürlükte olan Mektep Ver-
gisi Kanunu’nun sakıncaları üzerinde du-

rulur. Gerekçeye göre verginin matrahı 
belli değildir, vergi mükellefi tebliğden 
önce ne kadar vergi vereceğini bilme-
mekte, vergiyi tarh eden komisyonlar 
çoğu zaman vergiyi adil olarak dağıtma-
maktadır. Bu nedenlerden ötürü vergi sü-
rekli bir biçimde halkın yoğun şikâyetini 
beraberinde getirmektedir. Tasarı gerek-
çesinde çözüm yolu halktan doğrudan 
doğruya alınan vergilere yapılacak ilave 
zamlar yolu ile katkının belirlenmesi ola-
rak gösterilmiştir.  Düzenleme ile ilköğre-
tim için vatandaşlardan alman katkıların 
bundan böyle ayrı olarak toplanmayıp, 
arazi, kazanç, sayım vergileri ve maaşlar 
üzerine yapılacak ilave zamlar yolu ile kar-
şılanması esası getirilir. 

1929 yılından itibaren ilk mektepler için 
yapılan harcamalardaki düşüşte, 1929 
ekonomik buhranının Türkiye üzerindeki 
etkileri belirleyici olmuştur. Ancak bu dü-
şüş salt ekonomik buhrandan kaynaklan-
mamakta, 1454 sayılı Kanun ile müstakil 
vergi toplama yetkileri ortadan kaldırılan 
vilayet hususi idarelerinin maarif hissesi 
olarak ayırmak durumunda oldukları mik-
tarları da bu alana aktarmadıklarını ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun en önemli göster-
gesi, 1930 yılı ardından pek çok vilayet hu-
susi idare bütçesinin bu nedenle incele-
meye alınmış olmasıdır. Maarif Vekâleti 
Teftiş Heyeti Reisliğinin raporları ve buna 
dayalı olarak Maarif Vekilinin İsmet Paşa’ya 
yazmış olduğu rapor özetlerinde öden-
meyen muallim maaşlarının sebeplerinin 
tespit edilmesi amacıyla vilayet bütçeleri-
nin araştırılması gerekliliği ifade edilmek-
tedir. İlköğretimin yerel idarelerin yetki 
alanının dışına taşınamamasının sonucu 
mektep sayısının artış hızı çok düşük sey-
rederken, öğretmenlik mesleğine olan ilgi 
de önemli ölçüde azalır.

İlkokul öğretmenlerinin hususi idarelere 

Köylü devlet desteiğiyle ilk okulunu yaparken Devletten  hizmet isteyen Fatsa köylüleri
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olan bağımlılığı 1948’e kadar sürer.  Cum-
huriyetin önemli bir yol aldığı 1940’lı yıl-
larda Maarif Vekaleti tarafından yurt dışın-
dan getirilen uzmanlarca da ilköğretimin 
yaşadığı sorunlar raporlanmaya devam 
eder. Cumhuriyet döneminde ilkokul öğ-
retmenlerinin genel bütçeye aktarılmaları 
çok uzun ve meşakkatli bir mücadeledir.  
Öncelikle ilköğretim müfettişleri genel 
bütçeye aktarılır. Öğretmenlerin genel 
bütçeye aktarılması için ise 1948’e dek 
beklemek gerekecektir. Sekizinci dönem 
TBMM’nde kabul edilen “Özel İdarelerden 
aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrola-
rının Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alın-
ması hakkında Kanun” ile tüm ilkokul öğ-
retmenlerinin aylık ve kanuni haklarının 
genel bütçeden ödeneceği kabul edile-
cektir.

Sonuç olarak, toplumsal değişim sürecin-
de modern ve çağdaş eğitim anlayışı ile 
bu alana uygulanan Mektep vergisi ve 
kaynak belirleme yönteminin birbiri ile 
çeliştiği açıktır. Bu çelişkili durumun Cum-
huriyetin ilk dönemlerinden itibaren ha-
len günümüzde bile en önemli bir engel 
olarak varlığını hissettirdiği düşünülmek-
tedir.  

KAYNAK: 
Profesör Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu, İstanbul Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, “Cumhuriyet döneminde 
ilköğretimin finansman sorunu ve mektep vergisi uygulaması” adlı  

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.1, ss.85-127, 2002
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TURİZMDE 
ORDU’NUN ŞANSI

Turizm sektörü diğer sektörlere olan uyarıcı etkisi ile diğer 
sektörleri ateşleyen VIAGRA doğrudan ve dolaylı olarak 
ekonomiye olan önemli katkısının yanında, turizm yatırım-
ları normal koşullarda geri dönüşümü uzun yıllar alan, ser-
maye hâsıla oranı yüksek DUDAKTAN ÇIKAN söze son dere-
ce duyarlı ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Girişimciler için 
riskli bir yatırımdır. Önemli ölçüde devlet desteğine ihtiyacı 
vardır.

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tespitlerde Türkiye sa-
hillerinde en güzel ve çekici sahil kenti olarak ORDU birinci, 
Ünye sahil olarak birinci. Ordu Karadeniz Sahil Yolu’na dire-
nerek deniz kıyılarını bozdurmayan TEK İL dillerde efsane 
oldu.

Ordu turizmi dendiğinde aklımıza 
A-yeşilin her çeşit tonu B-Deniz’e-Kum, 
Deniz-Doğa
Bu doğal turizm arzı hala Allah’ın bir lütfü olarak kaderine 
terk edilmiş durumda. Turistgelsin. Gelsin fakat nereye nasıl 
gelsin? Hala alt yapı, konaklama, kalifiye eleman ve turizm 
için çekim merkezleri oluşturamadık. Son zamanlarda Ordu 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün gayret ve çalışmaları turizm 
sektörüne yatırım yapanlara ışık tutmaktadır. Ordu kıyısahil-
leri halka halakapalı. Halk deniz sahiline inemiyorsa turizm 
tesislerinde doluluk oranını yakalayamazsınız.  Unutmayın 
ki iç turizm gelişmeden, dışarıdan yeni yatırımcı gelmez. 
TURİZM! TURİZM! SORUYORUM: HANİ BİR TANE 
SUNİ TURİZM ARZI?

A-Yaylalara bir adet çekim merkezi mi yaptık turist için?

B-Deniz kenarına mı?

C-Kent yakınlarına mı?

Nerede SU PARKLARI? Turizm tesislerinde 
animasyonlar?

Turiste Robinson  crusoe hayatı mı yaşatacaksınız? Turist 
kendisi ile barışık ve kendi kültür ve alışkanlıklarını gittiği 
yerde olanaklar imkânında yaşamak ister. Sevgisini paylaş-
mak ister(Sosyal yaşamı) bu hususta bölge olarak hoşgörü 
alışkanlığınız nereye kadar? Bölgenizde 50 turist kafilesinin 
kalabileceği yayla kültürü ve yayla evleri var mı? Son za-
manlarda turistik otellerimiz parmak ısırtırcasına har kulada 
yatırımlar tek sorun doluluk oranı

Yürürken elektrikler yanacak. Elini uzattığın zaman havlu 
duvarda, dokunduğunda sıcak-soğuk su emrinde. Düğme-
ye basıyorsun dünyaya açılan pencere internet emrinde. 
Yok diye bir şeyin olmadığı ortamdan turist getirmişsiniz. 
Bu olanaklardan turisti mahrum ederseniz turizm gelirleri-
nizden alacağınız paydan yakınmaya hakkınız var mı?

Deniz kumsallarında, alt yapı tesisleri yok! 
Eksik.

Yayla turizmi,
sansa doğanın insafına bırakılmış!

Benhür Felek : İktisatlı
bnhrflk@Windowslive.com
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Deniz-Doğa-Yayla ve Turizm çekim tesislerinde üç yüz-beş 
yüz turiste hizmet vereceğiniz her türlü donanıma sahip 
hizmet arzınız var ise turizm pastasından pay almanız 
mümkündür. Ordu’dan ayrılan turistlerin dedikleri tek 
cümle:

SİZLER BU GÜZELLİKLERE 
LAYIK DEĞİLSİNİZ! 
Kalkınma gelişme beyinde başlar kafa yapısında hoşgörü-
de bir gelişme olmadan turizmde gelişme sağlanamaz.

İç turizm gelişmeden, tüzemde arzu edilen başarıyı yakala-
ma şansınız yoktur,

Çeşitli panel ve toplantılarda turizmde sektör olanlar, so-
runlarını art arda sıraladılar..

Turizme gönül veriyor
beklentimizde samimi iseniz;
1-Turizm haftasını HAZİRAN AYINA ALMAMIZ ŞART.

2-Turizinde sektör olanlar: YAKINMAYI BIRAKIP, önüne ba-
kacakla

3-ANTALYA, Bodrum, KUŞADASI, VS. Turistlik bölgelerdeki 
harekete, turizmin getirisini Karadeniz de etmede sabırlı 
olacaksınız. SÖN Dönemde ORDU’DA TURİZİMDEKİ GELİŞ-
ME OLUMLU adımlarla ilerlemeye çalışıyor. KÜLTÜRMÜDÜ-
RÜMÜZ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE Turizmin sektör 
olanlarla diyalog halinde Kültür müdürümüz Uğur Toparla-
ğa TOPU ATMAK, İŞİN KOLAY YÖNÜ. Herkes taşın altına eli-
ni sokacak.

4-Turislere orduda konaklama alternatifleri sunacaksınız.

-şehir içi programı

-Deniz, sahil Programı

-Yayla Programı

-Festivaller, etkinlikler Programı

5-Turizme bakış açınız değişmeden arzu edilen seviyeye 
varılmaz!

6-Ordunun Turizm envanterini çıkaracaksınız.

7-Turizm toplantısında turizm acentesi sahibi ali aydın, 
ordu turizm danışma bürosu elemanları İngilizce Arapça 
bilmediklerinden turistlere yardımcı olamadıklarını valilik 
toplantı salonunda arz etmiştir.

Turizm acentelerinde İngilizce bilen, yabancı dil bilen reh-
ber bulundurma zorunluluğu vardır. Ordu turizm danışma 
bürolarında İngilizce bilen iki eleman vardır. Bugüne kadar 
turistlere yardımcı olmuşlardır. 

Devlet planlama teşkilatının tespit ettiği bir raporda: Ordu 
da birlikte iş yapma alışkanlığı gelişmediği gibi, ferdi hare-
ketler ön plana çıkıyor, Tespiti düşündürücüdür.

Buradan yurtiçindeki ve yurtdışındaki gurbetçi Ordululara 
çağrıda bulunuyorum. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye, 
Türkiye’nin en güzel yeri Ordu, memleketinize sahip çıkın!
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Ordulu Kemençeci 
Yunus’un
Hazin Öyküsü

Ordulu  Kemençeci Yunus, bu yörenin efsane adlarından 
biridir. Türkülere düşkün bir yöreden çıkan ilk ünlü  halk şa-
iri ve türkü yorumcusudur. Ancak onu daha da önemli kı-
lan, yaşadığı trajedidir. Zaten onu “âşık” olarak adlandırma-
mıza neden olan da yaşadıklarıdır.

Kendi halinde yaşayan Ordulu Yunus’u, Türkiye’nin ünlü 
“Ordulu Kemençeci Yunus” yapan trajedi bir aşk acısıdır.

Kemençeci Yunus, Perşembelidir.  Temel Uzlu, Çerli köyün-
den olduğunu, “Biciloğlu” ailesine mensup olduğunu söy-
ler. Doğumu bilinmiyor ancak 1910’larda olduğunu tah-
min ediyoruz. Eğitim görmemiştir; yalnızca okuma yazma 
bilir. Güzel kemençe çalar ve yöre türkülerini köy düğünle-
rinde kemençe eşliğinde söyler.

Perşembe Çerlili Yunus, çok genç yaşta, köyünden bir gü-
zele, Ayşe’ye âşık olur. Ayşe de onu sever; düğünlerde ke-
mençesiyle söylediği türküler Ayşe’nin yüreğine işlemekte-
dir. Yunus, sevdiğini ailesinden istetir. Evlenirler. Genç 
Yunus’un askerlik zamanı gelir. 1930’ların başıdır. Askere gi-
der. Vatan görevi süresince köyüne gelemez. Terhis olup 
Ayşe’sine kavuşmak için büyük bir coşkuyla Perşembe’ye 
döndüğünde hiç beklemediği bir durumla karşılaşır: Ayşe, 
bir başkasına sevdalanmış ve onunla kaçmıştır.  

O zamana kadar yöre türkülerini çalıp söyleyen Yunus, yü-
reğini yakan acıyı kendi bestelerine dökmeye başlar. Yakın-
ları, karısının ardından yeteneğinin bir yanardağdan püs-
küren lavlar gibi birden ve beklenmedik bir zamanda orta-
ya çıkıvermesine tanık olurlar. Artık kendisi besteleyip ken-

disi çalmakta, kendisi söylemektedir. Hep Ayşe’sini anlatır. 
Sevdanın kimi nereye götüreceği bilinemez. Ayşe başkası-
na sevdalanıp gittiğinde, Yunus’un kalbi onu bırakıp giden 
karısında kalmıştır. İçli türküleriyle bütün Ordu’da tanınır. 
Keçiköy ve Düzmahalle kahvehanelerinde, gazinolarda, 
hanlarda, bez torbasından çıkardığı kemençesini eline alır, 
gözlerini kapar ve gözyaşları içinde Ayşe’sinin ardından 
yaktığı türküleri söyler.

Yunus’un sevdası ve acısı içini öylesine yakar ki genç karı-
sıyla yaşadığı bu topraklarda duramayacağını anlar; ke-
mençesini bez torbasına koyup yollara düşer. Uzun süre 
haber alınamaz. Kimbilir nerelerde ölüp gittiği düşünülür. 
Yakınları bile artık bu zavallı âşığı unutmaya başlamıştır. 
Takvimler 1940’lı yılları  göstermektedir.

Sonra bir gün, anlatılır ki Keçiköy’de bir kahvehanede An-
kara Radyosu kendi kendine türküler söylemekte, herkes 
ya sohbet etmekte ya da aznif oynamaktadır. Radyoda bir-
den şu türkü yankılanır:

“Entarisi göğ idi nerden aldın öğüdü

Ben sana yalvardıkça senin gönlün büyüdü

 Ayağında iskarpin kapkara zeytin gibi

 Bırakıp gittin beni kimsesiz yetim gibi”

Kemençeye eşlik eden bu içli sese, herkes bir anda kulak 
kesilmiştir.  Tanıdık bir sestir bu. Türkü biter, aynı ses bir baş-

İbrahim DİZMAN 
Araştırmacı / Yazar



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

115

kasına başlar:

“Konma bülbül konma meşe daline

 Benden selam olsun Ayşe geline

Konma bülbül konma dalım yok benim

Yalnız kaldım gidecek yolum yok benim”

 Bu Ordulu Yunus’tur… Yıllar önce çekip giden âşık, şimdi 
radyodan ses vermektedir. Ayşe de dinlemiş midir bu tür-
küyü? Bunu bilmiyoruz. Ama Ordulu Yunus artık bütün 
Türkiye’nin tanıdığı bir kemençe ustasıdır, halk şairidir, bes-
tecidir. Ankara Radyosundan her sabah ve akşam bütün 
yurda çalıp söylemektedir. 50 civarında türküsü  radyo arşi-
vi için taş plağa alınır.

Ordulu Yunus, bir süre sonra tanınmış bir türkücü olarak 
memleketine gelir, doğduğu, büyüdüğü ve sevdalandığı 
yerlerde gezer, türküler okur, kemençe çalar ama içindeki 
gökkuşağı solmuştur bir kez. Bir gazeteciye “Ben artık bura-
larda duramam, duramıyorum, gitmeliyim” der. Türküleri 
çok seven, Yunus’u geçmişte içli türküleriyle Ordu gazino-
larında dinleyen Şevket Akyazı “Benimle gel” der ona. Akya-

zı, eski milletvekilidir; son seçimde seçilememiştir ve 
Eskişehir’deki demiryolu fabrikasına müdür olarak atan-
mıştır. Ordulu Kemençeci Yunus, Şevket Akyazı’yla birlikte 
bozkırın kentine gider; fabrikada çalışır. Bir daha da dön-
mez. Şimdi Eskişehir’in kimbilir hangi mezarlığında, ke-
mençeyi, denizin sesini tanımayan topraklarda yatmakta...

Plak fotoğrafı: serander.net
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şair 
şiir

Hazırlayan / Rüstem GÜRLER
Şair / Yazar

birbir

Şevki KAYSAL 1950 yılında Fatsa’nın sazcılar köyünde doğdu.

Babası Fatsa’nın müzik adamlarından 
kemençeci Fikri diye anılan Fikri Kaysaldır.

Şair, müzik adamı, bestekâr Avni Kaysal  
kardeşidir.

Şairin yayınlanmış Taş Düştüğü Yerde Ağır, 
Köy Evinde Akşam Vakti, Gönül Gözü, Geri 
Gel Ömür adlı dört kitabı yayınlanmıştır. Bir 
kitabıda yayına hazır haldedir.

Şair 1000’(bin)nin üstünde şiir üretmiştir.

Şairin bir çok bestesi vardır bunlardan 
“Mapushane”  “Atı Sürme İsmail”   “Boz de isin” 
gibi besteleri öne çıkmaktadır.1992 yılında 
gözlerini kaybeden şair Fatsa’da sazcılar 
köyünde yaşamaktadır.

HAZANI ESMİŞ
FATSA’NIN

Güzelliği gülden güzel,
Hem Ordu’nun hem Fatsa’nın.
Gökçe ağaç dökmüş gazel,
Hazanı esmiş  Fatsa’nın.

Bağda bülbüller ötmüyor.
Ocaklar sönmüş tütmüyor.
Elleri kalem tutmuyor.
Yazanı küsmüş Fatsa’nın.

Sözler dillerde donunca,
Sazlar tutuşup yanınca,
Mısraya kilit konunca,
Ozanı küsmüş Fatsa’nın.

Gürgentepe’si Çamaş’ı.
Köyü,kenti,dağı,taşı,
Dediler sağ sol savaşı,
Düzeni şaşmış Fatsa’nın.

Kaderine boyun eğmek,
Neymiş başın yere değmek,
Karanlıkta güneş görmek.
Gezeni düşmüş Fatsa’nın.

Sözü tersine büksen de.
Rütbelerini söksen de.
Darbe yaptılar seksende.
Hızını kesmiş Fatsa’nın.

HANCI  AHMET

Günü geldi çağırdılar askere.
Günlerini sayar günde yüz kere.
İzin çıktı, uzayınca tezkere.
Yolu Kabakdağı Hancı Ahmedin.

Herkes gibi oda geldi izine.
Arkadaşı vurgun ağa kızına.
Ahmedi görünce bakar gözüne.
Yardımını ister Hancı Ahmedin.

Ağa Dayı ağalığın görelim.
Gel bu kızı bu oğlana verelim.
Gönlü varmı,birde ona soralım.
Der de,sözü geçmez Hancı Ahmedin.

İnada binince kızın babası
Sonuç vermez aracının çabası.
Bir yanda askerlik,yanacak başı.
Sabrı zorlanıyor Hancı Ahmedin.

En son kaçırmaya karar kıldılar.
Bir öğle sonrası evi sardılar.
Odasına girip kızı aldılar.
Askerliği yanar Hancı Ahmedin.

Hemen candarmaya haber saldılar.
Köye gelip karargahı kurdular.
Ahmet nerde diye sordular.
Demezler yerini Hancı Ahmedin .

Zalime düşmandı,mazluma destek.
Yakışır şanına bu soylu istek.
Saat yere düşmüş,sallanır köstek.
Eli uzanmıyor Hancı Ahmedin.

ÖNER GİDİYOR
  
Sarı turnam yükseklerde inatlı 
Gökyüzüne yelken açar kanatla
Sanki her an yarıştadır bulutla
Hedefe hızından önde gidiyor 

Kanadını uçundadır komutu
Özgürse uçundadır komutu
Sevdiğine kavuşmaktır umutu
Yüreği gözünden önde gidiyor

Keskin gözler benziyor faltaşına 
Göksün açar mevsimine kışına
Su içmeye iner pınar başına 
Adımı izinden önde gidiyor

Rengi benzer parlayan yıldızlara
Geceyide katıyor gündüzlere 
Kur yapıyor semada yıldızlara
Namesi nazından önde gidiyor

Doğaya uyanır ormanlar dağlar 
Çağlayan suların buharı buğlar 
Yeşile benzemiş bahçeler bağlar
Baharı yazından önde gidiyor

Şevki Kaysal derki yarenler yansın 
Acısına yanan gönül uyansın 
Söz dönüp kapısına dayansın 
Kavli sözünden önde gidiyor

KARTULİ 

Me ver moval şentan.
Şen çomadi çemtan.
Modi dacdi tavtan.
Tavtan ho çemo dav.

Nani nani dedav.
Nani nani mamav.
Nani nani nanav.
Nani ho çemo dav.

Pulisa şaşvari.
Adgili naşvari.
Dedisa nahvari.
Nahvari çemo dav.

Martali gak guli.
Vardisa har boli.
Şen gak vardis suli.
Suli ho çemo dav.

Modinavs mdinari.
Moşlasna duvari.
Zemot avdivari.
Zemot ho çemo dav.

Adre mosavali.
Advil asavali.
Dzneli gasavali.
Dzneli ho çemo dav.

Şevki KAYSAL
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kitap

yazarbirbir
GELECEĞİN FİZİĞİ
MICHIO KAKU

GELECEĞİN FİZİĞİ 

Kitap; MICHIO KAKU ‘nun Dünyanın 
önde gelen bilim insanlarıyla yaptığı 
çalışma sonucu üretilen bir eserdir.

 Kitabın bölüm başlıkları 
bilgilendirici
1- Bilgisayarın geleceği
 Maddeden üstün zeka
2- Yapay zekanın geleceği
 Makinelerin yükselişi   
3- Tıbbın geleceği
 Mükemmellik ve ötesi
4- Nano teknoloji
 Hiçbirşey,herşeymi
5- Enerjinin geleceği
 Yıldızlardan gelen enerji
6- Uzayda yolculuğun geleceği
 Yıldızlara yolculuk
7- Sermayenin geleceği
 Kazananlar kaybedenler
8- İnsanlığın geleceği
 Gezegensel uygarlık
9- 2100’deki yaşamdan bir gün  

Sermayenin geleceği bölümünde 
gelecekte varlığını sürdürecek işler 
genellikle robotların yapamayağı 
işler olarak belirlenmiş.Bu bölümde 
robotların(yapay zekânın)” şekil /örgü 
tanıma” “ortak akıl” gibi konularda  
yetersiz olduğu tanımlanmaktadır. 
Bu durumda muhasebe mesleği 
kaybeden , inşaat işçiliği, polislik 
,avukatlık gibi  meslekler kazananlar 
kısmında yer almakta zira her inşaat 
farklı şekilde yapılmakta,her suç  farklılık 
göstermekte, robottan ise jüri üyesi 
olamamaktadır.

Kitapta dikkat çeken 
bazı ara başlıklar

-Ölümsüzlük artı gençlik, ölmek  
zorundamıyız?

-Duvarlar arasında yürümek 

-Yaşlanmayı tersine çevirmek

-Beyni modellemek, beyni parçalarına 
ayırmak

-Zihin okumak    

-Soyu tükenmiş canlı formlarını 
diriltmek

-Tüm hastalıkları yasaklamak

-Uzay asansörü 

-Ramjet füzyonu

-Geleceğin anahtarı 

Kitap ÖDTÜ geliştirme vakfında 
yayımlanmış

(İlk baskı 2011)

Michıo KAKU 

1947 yılında  San Jose, 
Kaliforniya’da doğdu

M.KAKU’ nun  imkansızın fiziği, 
geleceğin fiziği ve beynin geleceği 
kitapları çok satanlar listesinde yer 
aldı.

Yazar:      Süper sicim teorisi

                 Süper kütle çekim

                 Süper simetri

                 Hodron fiziği konularında 
70’den fazla makale yazmıştır.

M.Kaku kuantum teorisi ve sicim 
teorisi üzerine kitaplar yazmıştır. 
Sicim teorisi uzmanlık alanıdır. 
Yazarın çalışmaları uzay konulu 
filmlere, TV  programlarına, radyo 
programlarına konu olmuş ve yazar 
bilimin popülerleşmesine katkıda 
bulunmuş, bulunmaya devam 
etmektedir.

 Yazar konularını dünyanın önde 
gelen bilim insanları ile birlikte 
oluşturmuştur.

 Yazar Amerika’da teorik fizik 
alanında birçok üniversitede dersler 
vermektedir.
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Hazırlayan / SMMM Zelda UÇAR OKUMUŞ

Yak Gemileri!
670 yılında Berberi bir köle olarak doğdu.  Sahibi, Emevi komutan Musa Bin Nusayr, ondaki 
yeteneği görmekte gecikmedi. Köle olmasına rağmen, etrafındaki kişileri lider gibi yöneten, 
motive eden ve en önemlisi “iş bitirici” tavrı (ve sağlam iradesi :)), kısa zamanda Tarık isimli bu 
köleyi, kölelikten ilk önce Tanca valiliğine, sonra Emevi ordularının başına getirdi.
Musa Bin Nusayr, Tarık’ı birçok savaşa gönderdi ama verdiği en büyük görev, hem onun, hem 
de Emevilerin tarihini değiştirecekti. 19 Temmuz 711’de, Tarık 4,000 gemi ve 7,000 askerle 
Endülüs’e fethetmek için hareket etti.
Tarık ve askerleri, bugünün Güney İspanya kıyılarına ulaştığında, karşılarında 100,000 Vizigot 
askerini buldu. 1’e 14 asker dezavantajına rağmen, Komutan Tarık’ın askerlerine verdiği ilk emir, 
geldikleri 4,000 geminin yakılması oldu.  
Gemiler, askerlerin geri dönme umuduyla birlikte yanarken, Tarık, tarihe geçecek askerlerine şu 
sözlerle dile getirdi: 
“Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Düşmanın 
silahı ve erzakı bol. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız; erzak olarak da düşmanın elinden sahip 
olabileceğiniz var.”
Tarık (Tarık Bin Ziyad), yalnızca bahsettiğim savaş (ve gemileri yakmakla) değil, ismini 
Cebelitarık Boğazı’na vererek de tarihe geçti.



SMMM
o d a s ı

ORDU

w w w.ordusmmmo.org.t r

119

NBA ligini takip edenler, Pat Riley 
ismini çok iyi bilir. Pat, basketbola 
lise yıllarında başladı. Lise yıllarında 
yan yana oynadığı Lew Alcindor ile 
birlikte NBA’de de oynadı ama sporcu 
kariyeri takım arkadaşı Lew kadar uzun 
sürmedi. LA Lakers’dan emekli oldu 
ama yıllar sonra, emekli olduğu takıma 
geri döndü... basketbolcu olarak değil, 
takım koçu olarak. 

Geri geldiğinde, eski lise ve takım 
arkadaşı Lew Alcinor halen oradaydı 
ama ismini Kareem Abdul Jabbar 
olarak değiştirmişti. Pat Riley uzun 
yıllar LA Lakers takımını çalıştırıp, 4 
defa lig şampiyonluğu kazandıktan 
sonra, Miami Heat’e koç olarak geçti.

2006 yılında, Miami Heat finallere kaldı. 
Shaquille O’Neal gibi yıldız bir oyuncusu 
olmasına rağmen, diğer takımlar Miami’den çok daha 
güçlüydü. Pat Riley’nin itibarının yüksek; takımda birkaç 
yıldız basketbolcu olmasına rağmen, Miami’nin şampiyon 
olacağını kimse düşünmüyordu. Miami Heat taraftarları bile.

Miami Heat, finallerde, Dallas Mavericks’ten 1 maç öndeydi. 
Şampiyon olmaları için, yalnızca bir maç daha kazanmaları 
gerekiyordu. Fakat son 2 maçı, Dallas’ta, deplasmanda 
oynayacaktı. İstatistiklere bakarsanız, finallerde, 
deplasmanda oynayan takım %75 kaybediyordu.... başka 

bir deyişle, finallerde deplasmana giden 
takım, her 4 maçtan, yalnızca 1 tane 
kazanabiliyordu NBA finallerinde. 

Pat Riley, şampiyonluğun, 7. maçta değil, 
6. maçta kazanılması gerektiğini biliyordu. 
Eğer bir sonraki maçta, -deplasmanda, 
yenilirlerse, 7. maçın kazanılmasının 
imkânsız olacağını çoktan hesaplamıştı. 
Tek yapması gereken, Miami Heat’e, Dallas’ı 
bir sonraki maçta yenebileceklerine ikna 
etmekti. Pat Riley, Tarık Bin Ziyad’ın yaptığını 
yaptı... Basketbolculara, kazanmaktan başka 
çareleri olmadığına inandırdı. Nasıl mı?

Basketbolculara, Dallas’a gitmek için 
yanlarına alacakları çantaya yalnızca 1 
gece yetecek kadar kişisel eşya almalarını 
söyledi... 1 gecelik kişisel eşya, otelde 1 
gecelik rezervasyon ve yalnızca 1 gecelik 

çanta. 

Riley’nin verdiği mesajın alt yazısı: 7. maç diye bir şey yok. 
Biz, 6. maçı yenip, 6. maçta şampiyon olacağız!

Miami basketbolcuları, kaldıkları hotelde yalnızca 1. gece 
kaldılar ve ertesi gün, 6. maçtan sonra, Miami’ye şampiyon 
olarak geri döndüler... Bu, Miami Heat’ın tarihindeki ilk 
şampiyonluğuydu.

7.nci Maç Diye Bir Şey Yok… 
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EKONOMİST, MATEMATİKÇİ ve 
MUHASEBECİ; 2018

Bir matematikçi, bir muhasebeci ve bir ekonomist aynı 
iş için başvuru yaparlar. 

Sınav Komisyon Başkanı; Matematikçiye sorar:
- İki kere iki kaç eder.

Matematikçi; - Dört eder der.
Matematikçi çıkar ve ekonomist odaya girer. 
Bu sefer aynı soruyu ekonomiste yöneltilir. 

Ekonomist; Ortalama dört eder. Yüzde 10 aşağı veya yukarı oynayabilir. 
Der. 

Ekonomistte de çıkar, muhasebeci odaya girer, aynı soru ona da 
sorulur.

Muhasebeci ayağa kalkar, kapıyı kilitler, panjurları indirir. 
Sınav Komisyon Başkanına yaklaşarak sorar:

- Kaç etsin istersiniz?

VERGİ MEMURLARI; 2018
Ormana vergi memurlarının geldiği 

haberi yayılır. 
Bütün hayvanları bir telaş alır. 

Hayvanlardan; Ayı başlar kaçmaya; 
Ayı ya sorarlar: “Koca ayısın niye kaçıyorsun?”

-”Arkadaşlar bende kürk, eşimde kürk, çocuklarda kürk. Ben 
kaçmayayım da kim kaçsın. 

Bu sefer Leylek kaçmaya başlar. 
- Leylek sana ne oluyor diye sorarlar.

-Arkadaşlar, bende yazlık, hanımda yazlık ve çocuklarda yazlık.  
Ben neden kaçmayayım. 

Maymun ise kahkaha atarak, yan yatıyormuş; 
-İsteyen istediği yere kaçsın.” demiş, 

“Benim kıçım çıplak,  hanımın çıplak, çocukların çıplak. 
Benim kaçmama gerek yok. 

TEMEL ve İYİ 
KADIN; 2018

Temele sormuşlar kadının iyisini nasıl 
anlarsın, 

Temel; Konuşmasına bakarım demiş.
Kadın hiç konuşmuyorsa ne yapacaksın Temel 

demişler.
Temel; O kadar iyisine hiç rastlamadım daa….. 

TEMEL 
BAŞINI KAŞIR; 2018

Temel şapkası kafasında iken 
başını kaşır. 

Dursun; Ula Temel; Şapka kafanda iken başını 
kaşıyorsun. Oluyor mu?

Temel; Ula Dursun; sen kıçını kaşırken, donu mu 
çıkarıyon daa…..

FADİME ve 
GAZETECİLER; 2018

Gazeteciler, Fadime ye sormuşlar.
Yeni eşinizle nerede tanıştınız. 

Fadime;
Temeli ezip, tahtalı köye yolladığı yerde.

TEMEL, HİNDİ ve 
HATA; 2018

Fadime; Ula Temel şu “Hindiyi” kes de 
sana akşama hindi dolması sefası çekeyim.
Temel; Nerden çıktı bu ziyafet farkı der. 

Fadime; Ula bilirsin bu gün; evliliğimizin 10. Yılıdır 
da... 

Temel; ula benim hatamın cezasını güzelim Hindi 
niye çeksin da…..

PAPAZ ve 
MALİYECİ; 2018
Bir papaz ile maliyeci aynı gün de 

ölürler.  
Papaz cehenneme gider, maliyeci ise cennete... 

Papazın bu işe itirazı vardır: 
“Ben 60 yıldır, insanları doğru yola, Tanrı yoluna gitmeleri 

için günde kaç kere dua ettim! 
Ya bu maliyeci ne yaptı-ki? 

Beni cehenneme, onu cennete nasıl koyuyorsunuz? 
Cevap gecikmemiş: 

“Öyle deme, öyle deme” 
Sen ne zaman kilisede vaaz versen cemaat uyurdu... 
Ama bu maliyeci ne zaman bir yere gidip defterlere, 

hesaplara baksa, herkes bildiği, bilmediği bütün duaları 
okur Allah’a yalvarırdı!”

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

Fıkralar için Yaser Gürsoy Hocamıza Teşekkür Ediyoruz...

mizah


