
Saygıdeğer Meslek Mensupları,
Miladi yılın bittiği ama Mali Yılın yoğunluğunun Nisan  

ayı sonuna kadar devam eden bu  iş yoğunluğu içerisin-
de hepinizi  saygı ile selamlıyorum.

Bu yoğun iş temposu içerisinde bizlerde meslektaş-
larımızın yoğunluklarını hafifletme adına çeşitli seminer, 
eğitim çalışması, sosyal içerikli etkinlikler düzenledik.

Bunları kısaca söylemek gerekirse;
-Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi,
-Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi İncelemelerinde Mü-

kellef Hakları ve Ödevleri Konulu Seminer
-Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri
-Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri
Ayrıca Muhasebe Haftamızı 1-7 Mart 2015 tarihleri 

arasında çeşitli etkinliklerle kutladık.
Basın bildirisi ile Mesleğimizin çözülmesi gereken bir 

takım sorunları ile genel politikalara yönelik eleştiri ve çö-
züm önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık.

-2/Mart/2015 tarihinde Atatürk Anıtına çelenk koyma, 
Protokol Ziyaretleri

-2/Mart/2015 saat 16 da da odamızda Sn Prof. Dr. 
Cengiz Toraman hocamızın verdiği “Mali Müşavirlik Mes-
leğinin Geleceği ve Bağımsız Denetimle İlişkisi “konulu 
seminer

-3/Mart/2015 de Akşam Tuğcan Otelde düzenlediği-
miz yemeğe ilimizin Belediye başkanları ve Protokol Üye-
leri yoğun bir katılım gösterdiler.

-4/Mart/2015 de saat 20 de Şehitkâmil Kültür Merke-
zinde  meslek Mensuplarımızın sahnelediği “Hapı Yuttuk” 
isimli Tiyatro oyunumuz serğilendi.

-5/Mart/2015 de saat 20 de Şehitkamil Kültür Merke-
zinde “Vefat Eden Meslek Mensuplarını Anma Gecesi ve 
Mevlidi Şerif” düzenledik.

-7 Mart 2015 de saat 13 de Caner halı saha da 
K.Maraş SMMM odası ile Futbol Dostluk maçı oynandı.

Staj Eğitim Komisyonumuz Ticaret Liselerinde Eğitim 
ve Tanıtım Seminerleri düzenlendi. Bu eğitimlerde yüz 
yüze seminer olduğu gibi görsel olarak da çeşitli meslek-
taşlarımızın öğrencilere seslenme imkânı sağlandı.

-Staj başlama sınavlarını kazanan stajyerlerimize de 
eğitim seminerleri düzenledik.

-Yeni Ruhsat alan Meslektaşlarımıza ruhsatları törenle 
verildi.

-Bağımsız Denetimde son dönem Eğitimleri Türmob 
öncülüğünde odamızda düzenledik. Eğitimi başarıyla 
bitiren meslektaşlarımızda “Bağımsız Denetçi “ unvanını 
almaya hak kazandılar. Hepsini tekrar tebrik ediyorum.

-Odamız Tesmer bölümü tarafından “Staja başlama” 
ve “mesleki yeterlilik “sınavlarına yönelik kurslarımız dö-
nemler itibarıyla sürekli bir şekilde devam etmektedir.

-Türmob başkanlar kurulu toplantısı ve Doğu Güney-
doğu Anadolu Başkanlar Kurulu toplantılarına katıldık. Bu 
platformlarda da görüş ve önerilerimizi dile getirdik.

-Sosyal sorumluluk projesi kapsamında “ Kan bağışı 
kampanyası” ve “Muhtaçlara yardım “ kampanyası dü-
zenledik.

-Odamızda bir Muhasebe Köşesi oluşturulması için 
Komisyon oluşturduk. Çeşitli mesleki materyallerini de-
ğerlendirilip ve sergilenmek üzere Odamızda kabule baş-
ladık.

Komşu odalara çeşitli Eğitimler için eğitmenlerimizi 
gönderdik. Eğitim materyalleri ve basılı Kitap yardımında 
bulunduk.

Siz meslektaşlarımızın çalışmalarında faydalanmaları 
için Dönem sonu işlemleri Kitabı, Gelir Vergisi Düzenleme 
Rehberi, Kurumlar Vergisi Düzenleme Rehberi Kitaplarını 
bastırdık. Ve sizlerin istifadesine sunduk.

Ülkemizin etrafındaki ateş çemberinin biran önce 
sönmesi, yerlerinden yurtlarından olan bütün insanlarının 
yurtlarına dönmeleri en büyük arzumuzdur.

 7/Haziran/2015 de yapılacak olan Genel Seçimlerin 
Ülkemize ve Milletimize hayırlar getirmesini temenni edi-
yoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimlerin yaşan-
ması en büyük temennimizdir.

Son zamanda Dövizde yaşanan dalgalanmaların ülke 
ekonomisini etkisi eksi yönde olmakta, her ne kadar itha-
latı frenleme gibi bir özelliği varsa da özel sektörün borç 
yükünün çoğunluğunun dövize bağlı olmasından dolayı 
piyasalar olumsuz etkilenmektedir.

Çevremizde ki (Suriye, Irak, Gürcistan gibi ülkeler ve
Ticari pazarlarımız olan Yemen vb.) ülkelerde meydan 

gelen içkarışıklıklar bir çok sektörümüzü olumsuz etkile-
mekte bu sektörlere yeni pazarlar bulunmasında Devlet 
Teşvik edici tedbirleri bir an önce almalı ve hayata geçir-
melidir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 
Dünyada bir örneği daha olmayan bu bayramı bizle-
re armağan eden Başta M.Kemal Atatürk olmak üzere  
Cumhuriyetin kurulması ve idamesinde emeği geçenleri 
minnet ve rahmetle anıyorum.

Özverili çalışmalarıyla mesleğin ilerlemesi için çalışan 
bütün kurul ve komisyon üyesi arkadaşlarımıza sizler adı-
na teşekkür eder, 

Hepinize saygılar  sunarım.

Hüseyin ÖZBAY
GSMMMO Başkanı
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Sevgili okuyucularımız, elinizde Gaziantep SMMM Odası’nın 

79.sayısı  ‘’MALİ ANALİZ’’ dergisi  var.

Coşkulu bir heyecanla yayımlamaya devam ettiğimiz dergimizin 

okuyucularına faydalı ,yerine göre ilişkili kişi ve kurumlar arasından 

köprü vazifesi görmesi , güncel mevzuatla ilgili yaşanan gelişmeleri 

paylaşmak uygulamak gibi birçok alanda siz değerli okuyucularımızca 

takip edilmesine imkan sağlayacağını umut ederek büyük bir mut-

lulukla yeni sayılarımızı hazırlamaya Basın Yayın Komisyonu olarak 

devam etmekteyiz.

Her sayımızda farklı kişi ve kurumlardan çok değerli bilgi ve 

birikimlerini , dergimize yazılı ve görsel anlamda destek vermelerini 

sağlayarak , bizler paylaşmanın mutluluğunu yaşayacak ve sizin her 

bir sayımızı merakla bekleyeceğinizi umuyoruz. Bizlere destek verip 

katkıda bulunan herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Siz değerli MALİ ANALİZ okuyucularının   istek ve önerilerinizi 

de beklediğimizi belirterek,  bir sonraki sayımızda görüşene kadar 

sevgiyle kalmanızı dilerim.

Saygılarımızla 

Ali ÖZBAL
SMMM - GAZİANTEP SMMMO BASIN 

YAYIN KOMİSYONU BAŞKANI
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 Köşe yazıları, makaleler ve mevzuat ile ilgili yazıların 

sorumlulukları yazarlarına aittir.



BASIN BİLDİRİMİZ

Basınımızın değerli üyeleri…

Gaziantep SMMM Odası Yönetim Kurulu olarak neza-
ket örneği göstererek davetimize katılan siz değerli basın 
mensubu arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyerek hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi 21. Genel Kurulundan sonra yapılan 
seçimlerle birlikte göreve gelmiş bulunmaktayız.  Göreve 
gelir gelmez çeşitli etkinliklere ve sosyal çalışmalara imza 
attık ve sizler de bunları titizlikle takip ettiniz. Yönetim Ku-
rulumuza yapılan hayırlı olsun ziyaretlerinden sonra bizde 
iade-i ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve bu ziyaretlerimiz 
sırasında Oda için gerekli olan çalışmalarımızda bize yar-
dımcı olması için  ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinden  
gerekli yardım ve işbirliği sözünü almıştık.  

Yönetime geldikten hemen sonra Meslek yasamızın 
kabulünün 24. Yılı münasebetiyle odada düzenlenen bir 
törenle aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza ruhsatları 
verildi. 

Yine 25 Haziranda Anonim ve Limited Şirketlerin Ge-
nel Kurulları ve Ticaret Sicil Uygulamaları ile ilgili semineri 
Ticaret Odasıyla ortak bir şekilde düzenledik ve katılımın 
yoğun olduğu bu seminerde çok güzel geri bildirimler al-
dık. Bu törenler ve seminerler gereklilik arz ettiği sürece 
devam edecektir.

Mali tatil pikniğinden sonra, manevi hazzın ve lezzetin 
zirve yaptığı  bir yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömert-
liğin, şefkatin ve merhametin en üst düzeyde olduğu; 
rabbimizin bize lütfettiği bütün güzellikleri, bütün güzelli-
ğiyle yaşamayı pekiştirmek amacıyla  üyelerimizin birbir-
leriyle kaynaşmasını sağlayan iftar yemeği oda tarihinde 
görülmemiş  yoğun bir katılım ile gerçekleşmiş oldu. İftar 
yemeklerimizi sadece kendi üyelerimiz için sınırlı tutma-
yıp Kilis’te ve Nizip’te de meslektaşlarımızla birlikte olduk. 
Tabi bu yemekler sırasında üyelerimizin odamızdan bek-
lentileri ve bizim de onlardan beklentilerimiz ve karşılıklı 
olarak ne yapabilirimizin konuşulduğu yemeklerdi. Oda 
danışma meclisimizin ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz 
13.09.2013 tarihinde sadece odamız için ne yapabiliriz 
den ziyade tüm Türkiye’deki meslektaşlarımız için yapa-
bileceklerimiz ve yapmamız gerekenler masaya yatırılmış 

adeta bir beyin fırtınası şeklinde geçen meclis toplantısı 
sonrası birçok konuda ilke imza atılmıştır.

Çeşitli komisyonlarımızın organizasyonunu yaptı-
ğı konferanslar, seminerler ve geziler çerçevesinde;

Cumhuriyete giden süreç konferansı,

Hitabet Eğitimi-İmaj Yönetimi Konferansı,

Yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz Merhum Adil 
FESLİGİL anısına kan bağışı kampanyası,

E-fatura, e-defter, kayıtlı e-posta hizmetleri ve uygu-
lamaları semineri,

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eş-
liğinde Şahinbey gezisi,

SGK Başmüfettişliği görevini uzun yıllar yerine getir-
miş olan Resul Kurt hocamızın ilimizde verdiği iş sağlığı 
ve güvenliği semineri,

Dönem Sonu İşlemleri semineri ve buna benzer çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgilendirme toplantıları bundan sonra da daha 
yoğun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Tüm bunlar düzenlenirken odamızın vizyonuna, mis-
yonuna uygun ve yakışır bir şekilde geliştirerek değiştir-
diğimiz adeta yeniden yapılandırdığımız web sayfası da 
üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerimiz onli-
ne işlemler butonu sayesinde adreslerini buradan gün-
celleyebiliyorlar, mükellef listesi bildirimlerini, odaya olan 
aidatlarını ve hesap ekstrelerini ayrıntılı bir şekilde görüp 
ödemeyi online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Böylelikle 
zaman tasarrufu sağlanmış oldu. Kilis-Nizip-İslahiye veya 
Gaziantep deki üyelerimiz Odayla ilgili işlemlerini bulun-
dukları yerden elektronik ortamda yapmaları sağlandı.

Gaziantep Ticaret Odası ile ilgili olarak;

Ticaret Odası işlemlerinde ödenmesi gereken vergiler 
Kozanlı Vergi dairesine ödenmekteydi,

Ayrıca çeşitli harç ve ücretlerde bankalara ödenmek-
teydi.

Odamızın önerisi ile; Kozanlı Vergi Dairesi için Ver-
gi Dairesi başkanlığı ile görüşülüp Ticaret Odamızın da 

MUHASEBE HAFTASINI ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERLE KUTLADIK

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı • Mart - Nisan • Sayı:79 GSMMMOmali analiz 3

B
A

S
IN

 B
İL

D
İR

İS
İ



çalışması ile Kozanlı VD veznesi ve Bankalarla yapılan 
görüşmelerle Banka tahsilatı da Ticaret Odası içerisinde 
yapılmaktadır. Zaman ve iş gücü kaybı önlenmiş oldu.

Bildiğiniz gibi bütün resmi ve özel kurumların mes-
lektaşlarımız tarafından hazırlanmış bilgi ve belgelere ih-
tiyaçları gün geçtikçe artmakta buda mesleğimizi daha 
da önemli hale getirmektedir. Bu manada mali müşavirler 
devletin en büyük yardımcısıdır. Yaptığımız işlerin yoğun-
luğu ve ciddiyetinin farkındayız ve bu iş yükü meslek-
taşlarımızın özel ve sosyal yaşantısını bitirme noktasına 
getirmiştir. Ben biraz bu sorunlarımızın en önde gelenle-
rinden ve bunlara getirdiğimiz çözüm önerilerinden bah-
setmek istiyorum:

Öncelikle bu bahsettiğim ve daha sayamadığım birçok 
hususta mesleki mevzuatı ile ilgili sorunlarımız ve bunların 
çözümüne yönelik önerilerimizi belirtmek istiyorum.

Basınımızın değerli mensupları;

ÖNCELİKLE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARE-
Sİ BAŞKANLIĞI)’NA ÖNERİLERİMİZ;

Şunu belirtmek isterim ki;

-Meslek mensupları olarak sorunlarımızın çözümünde 
evvela Maliye Bakanlığı ve TURMOB arasında sağlıklı ve 
sürekli bir iletişim sağlanmalı ve bu iletişim sayesinde so-
runlar masaya yatırılmalıdır.

 - Günümüzün değişen koşullarında ve mevzuat de-
ğişikliğinin bu denli yoğun olarak yaşandığı günümüzde 
meslek yasamızda mesleki ihtiyaçlarımıza göre değişti-
rilmelidir.

- Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve 
formların sayısı oldukça artmıştır. Dolayısı ile bu durum 
bütün ilgili kurumlar için hem zaman kaybı hem de etkin-
sizlik olarak geri dönmektedir. Dolayısı ile Tüm verilerin bir 
data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu mer-
kezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

-Sık ve çok sayıda beyanname verilmesinin önüne 
geçilmesi

Beyanname sayısının çokluğundan dolayı meslek 
mensubunun kendini geliştirmesi ve özel hayat için za-
man ayırması artık söz konusu bile değildir.

Bu yüzden önerimiz

Aylık verilen beyannameler birleştirilmeli ve sadeleş-
tirilmelidir. Ayrıca; beyanname sıklığında dönem dönem 
ertelenmeler yaşanmakta, bu ertelenmeler plansız ve son 
dakika yapılarak meslek mensubu yıpratılmaktadır. Yine 
beyan noksanlıklarının giderilmesine yönelik düzeltmeler-
de uygulanan cezalar çok yüksektir.  Meslektaşlarımızın 
iş yoğunluğundan kaynaklanan bu hataları kendilerine 

büyük sıkıntılar yaşatabilmekte, bu cezaları kendi bütçe-
lerinden karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Bu ve buna 
benzer sorunların çözümünde de kamu kurum ve kuru-
luşları yeterli kolaylığı sağlamamaktadır. Bu yüzden Dü-
zeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde uygulanan 
cezaların azaltılmasından değil, ceza uygulanmasından 
vazgeçilmelidir.

-Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, 
Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Ku-
rumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilme-
lidir.

-Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzen-
lenerek verilmelidir. 

-Artık işlevini yitirmiş olan Son Dönem Geçici Vergi 
beyanı kaldırılmalıdır. 

-E-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına 
verilmelidir.

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

-Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağla-
mak amacıyla TÜRMOB ve GİB’in yapacağı ortak çalış-
ma ile “Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi” ha-
zırlanmalıdır.

-Mali tatil süresince verilmesi gereken beyannameler 
ve bildirimler takip eden ay içinde verilecek beyanname-
lerle birleştirilerek beyan edilmelidir.

-Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit 
iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çı-
karılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu 
uygulamadan vazgeçilmelidir. 

-Tüm Vergi Daireleri otomasyona geçtiğinden meslek 
mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade talep-
lerinin stopaj listesinde bulunan her bir mükellefin bağlı 
bulunduğu Vergi Dairesinden ayrıca onaylanması uygula-
masından vazgeçilmelidir.

-Meslek Mensubunun zor Durum Hallerinde Mükellef-
lerine de Mücbir Sebep tanınması önerimiz 

Yine bir diğer önemli konu olan ve olumlu sonuçlan-
dığı taktirde biz meslek mensuplarını ve dolayısıyla mü-
kellefleri rahatlatacak bir domino etkisi oluşturacak olup; 
her kesimi etkileyecek olan mücbir sebepler konusunun 
kapsamının genişletilmesi meselesi

11 Ocak 2014’te Adana Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler (SMMM) Odaları 35. Platform Toplantısı’nda 
meslek mensuplarımızın mücbir sebeplerden dolayı ya-
şamış olduğu sıkıntıları toplantıya taşıdık. Bildiğiniz gibi 
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meslek mensubunun mücbir sebebi halinde kendisi dı-
şında sözleşme düzenlediği mükelleflerinde beyanname-
lerinin yasal süresi içinde ilgili yere gönderilmesi, kayıtların 
zamanında tutulması gibi meslek mensubu tarafından 
yapılması gereken ama mücbir sebep hallerinden dola-
yı yerine getirilemeyen yükümlülükler dolayısıyla sıkıntı 
yaşanmaktadır. Bu ve benzeri sebepler ile meslek men-
suplarının yasa ile belirlenen mücbir sebep hali ile karşı-
laşması durumunda sözleşme düzenlediği müşterileri için 
de mücbir sebep sayılması ve meslek mensubunun ver-
gi mükellefi adına düzenlemiş olduğu her türlü beyan ve 
bildirimlerin cezai yaptırıma maruz bırakılmadan bu kap-
samda sayılması gerektiği platforma taşınmış ve bu konu 
platform aracılığıyla TÜRMOB’a taşınmıştır. 

Yine oda olarak bu konuya da ciddiyetle eğilmiş bunu 
sadece TÜRMOB’a taşımakla kalmamış bu konuyu ay-
rıca;

Maliye Bakanlığı’na

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na;

Meslek mensubu milletvekillerimize ve Gaziantep mil-
letvekillerimize resmi yazıyla ulaştırmış ve yine bu konuyu 
da web sitemizde yayımlamış ve bu konunun belirtilen 
yetkililere mail olarak ulaştırılması 2000 ne yakın meslek 
mensubumuzdan da istenmiştir.

Tabi bütün bu girişimleri başlattığımız ve çözüme doğ-
ru hızla gittiğimiz sorunların çözümünde bizim en büyük 
destekçimiz yine değerli meslektaşlarımız ve siz değerli 
basın mensuplarımızdır.

Bu kadar haklı konularda doğru bir şekilde oluştu-
racağımız kamuoyu elbette yetkililer tarafından göz ardı 
edilmeyecektir… ben şahsım adına çok ümitvarım..

YİNE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI’NA ÖNERİLERİMİZ VE 
BEKLENTİLERİMİZ;

-İşçi Girişlerinin SGK’ ya Bildirilmesi 

-1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu Uygulanması

 Bildiğiniz gibi biz meslek mensupları için adeta eziyet 
haline gelmiş olan; 

-İşçi girişlerinin SGK’ya bildirilmesine rağmen ayrı bir 
bildiriminde kolluk kuvvetlerine (jandarma, polis) ayrıca 
bildirilmesinin zorunlu olması konusu. Bununla ilgili oda 
olarak yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi;

26.06.1973 tarihinde kabul edilip 11.07.1973 tarih ve 
14591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre “her çeşit 
ticaret ve sabat amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve 
buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorum-
lu işleticisi(Ek ibare:25.4.2006 – 5490/72 md.)tarafından 
örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak 3 gün içinde 
genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.” Denilmekte 
olduğundan Mayıs 2011 dönemine kadar bu bildirimler 

Jandarma bölgesinde bulunan işyerleri tarafından yapıla 
gelmiştir.

Mayıs 2011 döneminden itibaren Gaziantep Pilot Böl-
ge olarak belirlenerek bu bildirimler Polis yetki alanlarında 
da uygulanmaya başlamıştır. Ancak uygulama berabe-
rinde bir takım sıkıntıları da getirmiştir. Aşağıdaki tabloda 
görüleceği üzere, Kolluk Kuvvetlerine bildirimlerinde işe 
alınanlar ve ayrılanlar için 3 gün, sorumlu işleticiler için 
24 saatlik bildirim süreleri uygulanmakta iken SGK’da ise 
yeni işe başlayan İşyerleri için İşyeri Bildirgesi verildikten 
sonra çalışanların bildirimi 30 günlük süre içinde yapıla-
bilmektedir. Bu durumda daha SGK’dan işyeri şifreleri 
alınmadan Karakol Bildirimi verilme süresi geçmektedir. 
Karakol Bildiriminin süresinin kısa oluşu SGK Bildiriminin 
30 gün içinde yapılmasını imkansız kılmaktadır.

Bu ve benzeri nedenlerle bu durumun düzeltilebilmesi 
için Gaziantep Odası olarak İçişleri Bakanlığı’na,

TÜRMOB’a,

Meslek mensubu milletvekillerine,

Gaziantep Milletvekillerine resmi yazı gönderilmiştir. 
Amacımız etkili ve olumlu tepkimeli bir kamuoyu oluş-
turarak bu durumun müspet bir şekilde sonuçlanmasını 
sağlamak. Ayrıca bu konuyu web sitemizde de yayımla-
yarak oluşturmak istediğimiz kamuoyu için meslektaşları-
mızın yoğun ilgisini beklemekteyiz…

Şimdiden meslektaşlarıma ve kamuoyu oluşturma-
mızda bize en başta yardımcı olacak olan siz değerli 
basın emekçilerine gösterecekleri ilgiden dolayı teşekkür 
ediyorum.

MESLEK MENSUBLARININ SORUNLARI İLE 
İLGİLİ ÖNERİ VE BEKLENTİLERİMİZ

Sizde takdir edersiniz ki Meslek Kuruluşu tarafından 
meslektaşlarımızın hakları yeterince savunulmamaktadır. 
Arabuluculuk Yasa tasarısına yapılan müdahale ile Hu-
kuk Fakültesi mezunu olma ve 5 yıllık mesleki kıdem şartı 
getirilirken bizim bağımsız denetim konusunda yapabil-
diklerimiz ortadadır. Ziraat Mühendisleri Odaları, Noterler 
Birliğine Mesul Müdür sözleşmelerinde uygulanacak as-
gari ücretleri dikte ederken, bizler bağımlı çalışan meslek 
mensuplarımızın halen asgari ücretli çalışan olarak gös-
terilmesini engelleyememekteyiz. Yine Barolar mükellef-
lere avukat bulundurma zorunluluğu ve asgari ödenecek 
ücret yazıları göndermekte iken bizler maalesef ki ücret 
tahsilâtı için mükellefin uygun zamanını gözetlemekteyiz  

Tüm bu sorunlar yumağında boğuşan meslek men-
suplarının sorunlarının çözümü;

İdare, Meslek örgütleri ve meslek mensupları üçge-
ninde saklı bulunmaktadır.
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Yine 3568 sayılı kanunla düzenlenmiş olan sözleşme-
lerle ilgili olarak

-Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga 
vergisinden istisna edilmelidir.

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

Yine bildiğiniz gibi almadığımız ücretin KDV’ sini öde-
mekteyiz dolayısıyla

-KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

-Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortisma-
nı) getirilmelidir.

-Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi mu-
afiyeti sağlanmalıdır.

-Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edil-
melidir.

-Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden dü-
zenlenmelidir.

Tabi tüm bu sorunların, taleplerimizin ve önerilerimizin 
yanında oda olarak bu sorunların çözümünde üzerimize 
düşen görevlerle ilgili olarak hazırladığımız ve çoğu uy-
gulama aşamasına geçmiş projelerimizden de özellikle 
bahsetmek istiyorum;

Projeler

GSMMMO olarak İpekyolu Kalkınma Ajansına verdiği-
miz Mesleki İşlevselliğin Arttırılması Konulu projemiz Kal-
kınma Ajansı tarafından başarılı bulunmuş ve uygulamaya 
geçilmiştir. Projenin konusundan kısaca bahsetmek isti-
yorum:

Projenin genel amacı: TRC1 Bölgesi’nde yerel düzey-
de  (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyet gösteren kurum 
ve kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağla-
yıcı projelerin nicelik ve nitelik olarak arttırılmasına katkı 
sağlamak, Bu Projenin odamızı ilgilendiren özel amacı 
ise;

Oda üyelerimize mesleki konularda eğitimler vererek 
gerek odamızın kurumsal kapasitesini geliştirmek, ge-
rekse de mükelleflere daha iyi mali hizmet sunarak İl’in 
sanayi ve hizmet sektörlerinin kalkınma ivmesine katkı 
sağlamaktır. Proje kapsamında odamız üyelerine çeşitli 
eğitimler verilecek olup, bu eğitimler kapsamında 

 1-TTK’daki ikincil mevzuat ve şirketler hukuku uyğu-
lamalrının getirdikleri, 

 2-Dönem Sonu İşlemleri ve Yıllık Gelir Vergisi düzen-
lenmesi eğitimi,

Yapılmış olup, 

3-E-Fatura Ve E- Defter Uygulamaları Eğitimi, 

4-İstihdama Yönelik Devlet Destekleri Eğitimi şu an 
itibariyle programlanmış bulunmaktadır. Mart ayının ilk 
haftasında yapılacaktır.

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen 
ve sonucu beklenen  Kayıtlı İstihdam için El Ele Geleceğe 
Projesi: Kayıt Dışı istihdamla mücadele konusunda köprü 
vazifesi gören Gaziantep SMMM Odasının kapasitesini 
geliştirmek, İş hayatına hazırlanan üniversite öğrencileri-
nin ve Mali Müşavirlerin mükellefleri olan ticari işletmelerin 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, Ticari işletmeler ile 
sürekli iletişim içinde olan ve mali işlerini kayıt altına alan 
mali müşavirlerin eğitim yoluyla kapasitelerinin geliştiril-
mesi, istihdama nitelikli insan kaynağını sağlayan Hasan 

kalyoncu Üniversitesi ile işbirliği ve diyalogun geliştirilerek 
bu yolla bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak ve projenin uy-
gulama aşamasında

-Odamız bünyesinde bir proje ofisi kurulması ve proje 
ekibinin oluşturulması,

-Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele konusunda kapsamlı 
işbirliği protokollerinin imzalanması,

Ve diğer iki projemiz şu gün itibariyle hazırlanmış 
Bunlardan 1. Si Deneyim Paylaşım Projesi Avrupa Bir-

liği Bakanlığı’na verilmiş olup sonucu beklenmektedir.
Deneyim Paylaşım Projesi Kapsamında; AB ülkesin-

deki meslek odaları ile iletişime geçilerek bu odalar ziyaret 
edilecek bu odalardan ziyaretler kabul edilecek karşılıklı 
deneyim paylaşımı yapılacak ve bu paylaşım sayesinde 
Gaziantep SMMM Odası’nın üyelerinin kapasitesinin ge-
liştirilmesi sağlanmış olacak.

2.Mükelleflerin Beklentilerinin Araştırılması ve Beklen-
tilere Yönelik Stratejilerin Belitlenmesi Projesi 

Projenin genel amacı;TRC1 bölgesinde özel ve kamu 
sektörlerinin serbest muhasebeciler ve mali müşavirler-
den beklentilerini belirlemek ve uluslararası standartlarda 
meslek mensuplarının alışmasını sağlamak,

Projenin özel amacı; Vergi mükelleflerinin muhasebe 
sorunlarının tespit edilerek, mali müşavirlerinden beklen-
tilerinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak analiz çalışmala-
rının yapılması, eksiklikler ve beklentiler doğrultusunda 
gerekli önlemleri alarak sürekli eğitim planları içeren kap-
samlı bir Stratejik Yol Haritasını Hazırlamak,

Türkiye’mizde Vergi politikaları tespit edilirken çok 
kazanandan çok az kazanandan az vergi alma politikası 
esas alınmalıdır. Toplumun barışı da burada yatmaktadır.

Toplam vergi gelirlerinde Dolaysız Vergi ve Dolaylı ver-
gilerin Payı

OECD Ülkelerinde
Yıllar Dolaylı Vergi Oranı Dolaysız Vergi Oranı
1965     37,7                                  62,3
2010     31,8                                  68,2     iken
Türkiye’de
Yıllar Dolaylı Vergi Oranı Dolaysız Vergi Oranı
2000         59                                  41
2011        67,6                                32,4
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere dolaylı ver-

giler artış göstermekte buda vergi adaletsizliğine yol aç-
maktadır. Bir an önce vergi adaleti sağlanmalıdır.(Kaynak; 
Tüsiad Ekim 2012 raporu)

Basınımızın Değerli Mensupları ve Kıymetli Meslektaş-
larım;

Muhasebeciler haftasını kutlarım.
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Giriş: 

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
6009 Sayılı ‘’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’’ ile vergi incelemelerine yönelik olarak yeni 
düzenlemeler getirilmiştir. vergi incelemesine tabi tutula-
cak mükelleflerin seçimi, inceleme süreleri, vergi inceleme 
raporlarının değerlendirilmesi ve diğer inceleme usulüne 
ilişkin hususlar konusunda önemli değişiklikler yapılmış  
özellikle mükellef lehine düzenlemelere gidilerek inceleme 
sürecine ve inceleme raporlarının değerlendirilmesi ile 
yeterince açık olmayan bir çok konuya açıklık getirilmiştir.

6009 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Vergi 
Usul Kanunu’nun konuya ilişkin hükümleri çerçevesinde 
31.10.2011 tarihli gazetede “Vergi İncelemelerinde Uyula-
cak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.  
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve söz konusu yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde vergi incelemelerinde uyulacak 
usul ve esaslar konusunda tereddüt yaşanan hususlara 
ilişkin açıklamalar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1-Vergi inceleme görevinin verilmesi 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar Vergi Usul 
Kanunu’nun 135. maddesinde sayılmış olup, Vergi in-
celemesi, inceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, 
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 
tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti ifade 
etmektedir. 

Vergi inceleme görevinin verilmesi ile ilgili hususlara 
söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesinde yer verilmiştir.

Vergi inceleme görevi yazı ile verilecek olup, İnceleme 
görevi yazılarında; nezdinde inceleme yapılacak kişilere 
veya konulara ilişkin bilgilere, incelemenin kapsamına ve 
süresine ilişkin hususlara yer verilecektir.

İnceleme, bir veya birden fazla vergi türüne ilişkin 
olarak yaptırılabilir. İnceleme görevini verenler, tam veya 
sınırlı inceleme olarak yapmış oldukları görevlendirmenin 
mahiyetini değiştirmeye yetkilidir. İncelemenin mahiyetinin 
değiştirilme nedeni, vergi incelemesi yapmaya yetkili 
olanlar tarafından, nezdinde inceleme yapılana bildirilir.

Tam inceleme; bir mükellef hakkında, bir vergi türü 
itibariyle bir veya birden fazla vergilendirme dönemine 

ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını 
içerecek şekilde yapılan vergi incelemesini, sınırlı incel-
eme ise tam inceleme dışında kalan vergi incelemelerini 
ifade etmektedir.

2- İncelemeye Tutanağı Düzenlenmesi

6009 sayılı kanunun 9. Maddesi ile 213 Sayılı VUK’nun 
140. Maddesine 2. Bendine eklenen hükümle “Vergi incel-
emesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak 
bir örneğini nezdinde vergi incelemesi yapılana verirler. 
Ayrıca,tutanağın bir örneğini bağlı olduğu birime, diğer 
örneğini de ilgili vergi dairesine gönderirler.” İbaresi 
eklenmiştir.

6009 sayılı kanunun 9. Maddesi ile VUK’nun 140. 
Maddesine 2. bent olarak “Vergi incelemesine başlanıldığı 
hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde 
vergi incelemesi yapılana verirler. Ayrıca, tutanağın bir 
örneğini bağlı olduğu birime, diğer örneğini de ilgili vergi 
dairesine gönderirler.” İbaresi eklenmiş bulunmaktadır.  
Bu düzenleme ile Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, 
inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç 30 gün 
içinde incelemeye başlarlar. Vergi incelemesine, incel-
emeye tabi olan nezdinde tanzim olunacak “İncelemeye 
Başlama Tutanağı” ile başlanır. Düzenlenen tutanağın 
bir örneği nezdinde inceleme yapılana teslim edilir. 
İnceleme elemanı tarafından tutanağın bir örneği bağlı 
bulunduğu birime, bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine gönderilir. İncelemeye başlama tarihi, 
mükellefin tutanağı imzaladığı tarih; tutanakta mükellefin 
imzasının bulunmaması halinde ise tutanağın vergi daire-

VERGİ 
İNCELEMELERİNDE 
UYULACAK USUL VE 
ESASLAR

Göksel ERDEM
Gaziantep Vergi Denetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı
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si kayıtlarına intikal ettiği tarihtir. Bu durumda incelemeye 
başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen 
adresine vergi dairesince gönderilir.

Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi ned-
enlerle, nezdinde inceleme yapılacak olanla temas 
kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına rağmen 
verilen sürede defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, 
incelemeye başlama tutanağının imzadan imtina edilm-
esi gibi hallerde inceleme, ilgilinin vergi dairesindeki 
dosyasında yer alan belgeler  ve diğer kaynaklardan elde 
edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Başkanlığın risk 
analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür

İncelemeye başlama tutanağında aşağıda yazılı hu-
suslara yer verilir;

a. Nezdinde inceleme yapılanın kimlik bilgileri, unvanı, 
adresi ve faaliyet konusu, 

b. İncelemenin türü (tam/sınırlı inceleme, vergi türü),

c. İncelemeye alınma gerekçesi, 

d. İnceleme dönemleri, 

e. İnceleme dairede yapılacaksa buna ilişkin nezdinde 
inceleme yapılanın muvafakati,

f. Tutanağın tanzim yeri ve tarihi, inceleme elemanının 
ve hazır bulunması halinde mükellefin imzası. 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, nezdinde 
inceleme yaptıkları mükellefleri, incelemeyle ilgili hak ve 
yükümlülükleri hakkında bilgilendirir ve bu bilgilere erişim 
yollarını gösterirler. 

3- Kimlik İbraz Edilmesi

 Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, incelem-
eye başlamadan önce memuriyet sıfatlarını belirterek, 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olduklarına dair kimliği 
nezdinde inceleme yapılana ve diğer ilgililere gösterirler.

4- Defter ve Belgelerin Teslim Alınması

 Mükelleflerin defter ve belgeleri inceleme elemanı 
tarafından yazılı olarak istenir ve tutanakla teslim alınır. 
Yazıda ibraz edilecek defter ve belgeler ile ibraz süresi, 
yeri ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyy-
idelere yer verilmesi gerekir. Mükellefin yazıya gerek 
kalmaksızın defter ve belgelerini ibrazı üzerine, defter ve 
belgelerin tutanak düzenlenmek suretiyle de alınması da 

mümkündür. Tutanakta, teslim alınan defter ve belgelerin 
mahiyeti ile teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve 
imzalarına yer verilir. Mükellefler, Bakanlığın elektronik 
olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri elek-
tronik ortamda ibraz edebilirler.

5-İncelemenin yapılacağı yer 

Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi 
olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, 
işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş 
yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi 
sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu tak-
dirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye 
getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin 
dairede yapılması halinde istenilen defter veya belgeleri 
belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, 
bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret göster-
enlere, defter ve belgelerini daireye getirmeleri için uygun 
bir süre verilir.

 Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması 
halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, nezdinde 
inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma saatleri 
dışında inceleme yapamazlar. Tutanak düzenlenmesi ve 
inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması gerektiği 
hallerde, bu işlemler resmi çalışma saatleri dışında da 
yapılabilir. Bu hallerde, işyerindeki faaliyetlerin sekteye 
uğratılmaması için gerekli tedbirler alınır. 

6- İnceleme tutanakları

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme 
esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili 
olayları ve hesap durumlarını ayrıca tutanaklar ile tespit 
ve tevsik edebilirler. İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa 
bunlar da tutanağa geçirilir. Düzenlenen tutanakların birer 
nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan 
kimseye verilmesi zorunludur.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgili-
leri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar. İlgililer 
tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta 
bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva 
eden defter ve belgeler, nezdinde inceleme yapılandan 
rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh 
edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar 
geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzala-
yarak defter ve belgeleri geri alabilirler.

Suç delili olan defter ve vesikalar mükellefin rızasına 
bakılmaksızın alıkonulur

Vergi incelemesi ile ilgili düzenlenecek tutanaklarda 
aşağıdaki bilgiler yer alır.

a. Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih, 

b. İlgililerin adı, soyadı ve unvanları, vergi kimlik 
numaraları ile imzaları, 

c. Vergilendirme ile ilgili olaylar ve/veya hesap 
durumları, d. Varsa, ilgililerin itiraz ve mülahazaları, 

e. Tutanakta belirtilen hususların ilgililer tarafından 
okunduğunu ve doğruluğunun anlaşıldığını belirten ifade, 

f. Nezdinde inceleme yapılan mükellefe tutanakta 
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yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması 
muhtemel tarhiyat bakımından ispatlama vasıtası 
olduğunun, tutanağın düzenlenmesinden önce mükellefe 
bildirildiği hususu. 

7- Vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi ve 
vergi incelemesinin tamamlanmasında süreler

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi 
kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel 
tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzen-
leyemezler. Yapılan bu ile inceleme raporlarında eleştiri 
konusu yapılan hususların kararname, tüzük, yönetme-
lik, genel tebliğ ve sirkülerde yapılan açıklamalara aykırı 
olamayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

6009 sayılı kanun ile vergi incelemelerine süre sınırı 
getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeden önce vergi incel-
emeleri beş yıllık zaman aşımı süresi içersinde yapılmakta 
idi.  Yapılan yeni düzenleme ile vergi incelemeleri için za-
man sınırı getirilmiştir.

Yeni düzenleme ile İncelemeler mümkün olan en kısa 
sürede tamamlanacaktır. İncelemeye başlanıldığı tarihten 
itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, 
sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde 
incelemenin bitirilmesi esastır. Belirtilen süreler içerisinde 
incelemenin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi 
incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile 
bağlı oldukları inceleme ve denetim biriminden, inceleme 
süresinin bitiminden en geç on gün önce, ek süre talep 
edebilirler. Ek süre talebi ilgili inceleme ve denetim birimi 
tarafından değerlendirildikten sonra altı ayı geçmemek 
üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, incelemenin bitirile-
meme nedeni ilgili inceleme ve denetim birimi tarafından 
nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir. İnceleme 
görevinin başka bir inceleme elemanına devredilmesi 
gerektiği hallerde, inceleme kalan süre içinde tamamlanır.

İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de da-
hil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar 
her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya 
matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme 
yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.

8- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının 
kurulması

Yazımızın giriş bölümünde de belirtildiği gibi 6009 
sayılı kanun ile vergi incelemelerinde köklü değişikliklere 
gidilmiştir. Bu köklü değişikliklerden bir tanesi de vergi in-
celeme elemanlarının düzenlemiş oldukları vergi inceleme 
raporlarının işleme konulmak üzere vergi dairesine tevdi 
edilmesinden önce vergi kanunları ile bunlara ilişkin kara-
rname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özel-
gelere uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere rapor 
değerlendirme komisyonları tarafından kontrol edilmesi 
zorunluluğunun getirilmesidir. Bu düzenleme ile ilgili olarak 
30.10.2011 tarihli resmi gazetede Rapor Değerlendirme 
Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik düzenlenmiştir. Söz konu-
su yönetmeliğin 14. maddesinde, komisyonların gerekli 
gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefleri 
veya inceleme elemanını dinleyebilecekleri ifade edilmiştir. 

RDK da dinlenme talebi olan mükelleflerin tutanak im-
zalama aşamasında dinlenme taleplerini beyan etmeleri 
dinleme talebi için yeterli olmakla birlikte mükelleflerin 
RDK nezdinde dinlenme taleplerini inceleme elemanının 
bağlı olduğu grup başkanlığına da yazılı olarak bildirmesi 
de mümkündür.

Mükellefler tarafından dinlenme taleplerinin RDK ka-
rar tutanağının düzenlendiği tarihe kadar yapılması ger-
ekmektedir. Vergi inceleme elemanı tarafından düzenle-
nen vergi inceleme raporları işleme konulmak üzere vergi 
dairesine tevdi edilmeden önce RDK tarafından bir kon-
trole tabi tutulmaktadır. RDK’lar vergi inceleme raporlarını 
en geç 60 gün içinde değerlendirerek, vergi dairesine 
gönderilmek üzere bağlı bulunulan grup başkanlığına il-
eteceklerdir. Ancak vergi inceleme raporlarının RDK’lara 
ne zaman teslim edildiğinin veya RDK tarafından ne za-
mana karar tutanağı düzenlendiğinin mükellef tarafından 
bilinmesi mümkün olmaması nedeniyle yapılmakta olan 
vergi incelemesine ilişkin olarak RDK nezdinde dinlenme 
talebi olan mükelleflerin, inceleme tutanağına bu yöndeki 
talebin yazılmaması durumunda, inceleme tutanağının 
düzenlenmesi akabinde ivedilikle ilgili grup başkanlığına 
bir yazı ile başvurmaları uygun olacaktır.

Peki Rapor değerlendirme komisyonları kendiler-
ine gelen her türlü dinleme talebini değerlendirmek zo-
runda mı dır? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının 
Oluşturulması  İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 14. maddesine göre; komisyonlar gerekli 
gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi 
veya inceleme elemanını dinleyebilir. Yönetmelik hük-
münde yer alan “dinleyebilir” ifadesi, rapor değerlendirme 
komisyonunun mükellefi dinleme konusunda bir takdir 
hakkına sahip olduğunu göstermektedir.

9-Defter ve belgelerin iadesi 

Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra nezdinde 
inceleme yapılanın defter ve belgeleri 15 gün içerisinde 
bir tutanak ile iade edilir. Burada açıklanması gereken bir 
diğer konu da incelemenin ne zaman tamamlandığı husu-
sudur? İnceleme, vergi inceleme tutanağının imzalandığı 
zaman mı tamamlanmıştır? Yoksa vergi inceleme rapo-
runun inceleme elemanı tarafından düzenlendiği tarihte 
mi tamamlanmıştır?

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar 
hakkında yönetmeliğin 22 . maddesi uyarınca Mükellefin 
defter ve belgelerinin, ilgili rapor değerlendirme komisyo-
nunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi 
yapana iletildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içer-
isinde bir tutanak ile iade edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ:

6009 sayılı Kanun ile vergi incelemelerinde uyula-
cak esaslara ilişkin olarak önemli değişiklikler yapılmış 
bulunmaktadır. Yapılan bu değişiklikler özellikle mükellef 
hakları bakımından önemli yenilikler içermektedir. Yapılan 
yeni düzenlemenin mükellef haklarının korunması 
bakımından yararlı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.
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Vergi devletin vatandaşlarımızdan, kamu harcamalarını 
finanse etme amacı ile kurumlardan ödeme güçleri 
ölçüsünde karşılıksız olarak ve hukuki zorunluluk altında 
aldığı değerdir. Aslında vergi, başı ve sonu olmayan sosy-
al bir olaya benzer. Vergi her ne isim altında olursa olsun 
insanlık tarihi boyunca alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bağımsızlığına 
kavuştuktan sonra Osmanlı Devleti’nden devraldığı ver-
gi sistemini tamamen tasfiye ederek Batı Avrupa vergi 
sistemine uygun bir vergi sistemi getirmeye çalışmıştır. 

Buna bağlı olarak önceden tek amacı devlet gelirlerini 
sağlamak olan verginin, günümüzde ekonomik, sosyal, 
siyasal, kültürel ve benzeri birçok amacı vardır. Bütün 
bu amaçları bir arada düşünüldüğünde verginin aynı za-
manda demokratik sistemin gelişmesine önemli katkıları 
olduğunu söylemek mümkündür.

Bir ülkede demokrasinin ve adaletin gelişmesinin 
ilk şartı adaletli bir vergi sisteminin hakim kılınmasıdır. 
Vergi adaletinin sağlanmasında devlet, üzerine düşen 
görevleri yapabilmek için doğal olarak siz değerli 

VERGİNİN 
SOSYAL AMACI

Ahmet UĞUR
Gaziantep Vergi Dariesi Grup Müdürü
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vatandaşlarımızdan belli kıstaslara göre vergi toplam-
ak zorundadır. Demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelere 
baktığımızda, devlete karşı ilk demokratik hareketlerin 
vergi ile ilgili olduğunu görürüz. Tarihteki ilk demokrasi 
belgesi olan 1215 tarihli Magna Carta (Büyük Ferman) 
İngiliz Kralı ile İngiliz toplumu arasında haraçların ve verg-
ilerin belli bir düzene bağlanmasını sağlamıştır.

Tarihteki devlet ve toplum çatışmalarının, anayasal 
ve yasal düzenlemelerin temelini iktisadi durum ve ver-
gi oluşturmaktadır. Keza diğer Avrupa ülkelerinde ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Anayasa’larında vergi 
ile ilgili düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü 
demokrasinin en önemli unsurlarından biri adil vergi sis-
temidir. Gelişmiş toplumlarda herkes güçlü ve kalıcı bir 
devletin ve sağlam bir demokrasinin ancak, istikrarlı ve 
adaletli bir vergi sistemiyle olabileceğinin bilincindedir. Bu 
bilincin yerleşmesinde ise vergi idaresi ile mükelleflerimiz 

arasındaki uyumlu ilişkinin önemi yadsınamaz bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Anayasamızın2’inci maddesine göre ‘’Türkiye Cum-
huriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve ada-
let anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir”  
ve yine bu değiştirilmesi mümkün olamayan maddenin 
bir gereği niteliğinde Anayasamızın 73’üncü maddesinde 
de ‘’Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye 
politikasının sosyal amacıdır’’ denilmek suretiyle verginin 
sosyal amacının, demokrasi adına önemine değinilmiştir.

Sosyal devlet kavramı, ekonomik bakımdan güçsüz 
olan bireyleri koruma düşüncesinden geliştirilmiştir. Sosy-
al devletin temel amaç ve görevleri sosyal adaletin, sosy-
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al refahın ve sosyal güvenliğin sağlanmasıdır. Bu çerçeve 
içinde devletin ekonomik ve sosyal yaşama plânlı olarak 
müdahale etmesi, sosyal adaleti gerçekleştirmek için ge-
lirin ve servetin dağılımını adil bir duruma getirmesi ger-
ekmektedir. Devletin kuvvetli olanlara dolaylı ve dolaysız 
olarak zayıflar lehine görevler yüklemesi, gerekirse zayıf 
olanlara doğrudan doğruya yardım elini uzatması da yine 
verginin sosyal amacının gereğidir. Örneğin Ülkemizde 
de, özellikle gelir vergisi sistemi içinde mevcut bazı 
düzenlemeler mükellefleri ödeme güçlerine göre verg-
ilemeye çalışmaktadır. Bunlar arasında özellikle ücretliler 
için getirilmiş olan özel indirim ile artan oranlı tarife yapısı 
ve istisna ve muafiyet hükümleri sayılabilir. Aynı şekilde 
Katma değer vergisinde vatandaşlarımızdan temel ihti-
yaç maddelerinde daha düşük vergi oranı uygulaması 
da verginin sosyal amacı içinde ifade edilebilecek 
uygulamalardandır.

Anayasamızda yerini bulan sosyal devlet ilkesi gereği, 
devletin sosyal adaleti sağlamak adına gelirin ve servetin 
yeniden dağılımı hedefleri vardır. Bunun için vergi ile ilgili 
düzenlemelerin ülkenin koşulları da dikkate alınarak bu 
açıdan da irdelenmesi gerekir. Gelir dağılımında eşitliği 
sağlamaya yönelen kamu maliyesi, vergi yolu ile de bu 
konuda etkinlik göstermektedir. Kamu harcamalarının te-
mel finansman kaynağı olan vergiler mükellefler üzerinde 
önemli bir vergi yükü oluşturmaktadır. Bu vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı ise sosyal devlet anlayışının 
önemli bir parçasıdır.

Vergilemenin sosyal amacı özellikle piyasa 
mekanizmasının gerçekleştiremediği adil gelir ve 
servet dağılımının sağlanması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Piyasa ekonomisi kurallarına göre 
gerçekleşen bir gelir ve servet dağılımı her zaman 
adil olmamaktadır. Bunun için devletin gelir ve servet 
dağılımındaki adaletsizlikleri giderme yönünde piyasaya 
müdahale etmesi gerekir. Çünkü adil ve dengeli bir ge-
lir ve servet dağılımının gerçekleştirilmesi sosyal devlet 
anlayışının ve sosyal adaletin bir gereği olmaktadır. Vergi 
idaresi bunun önemi ve bilinci gereğince en doğru ve en 
hızlı biçimde çalışmalarını sürdürmektedir. Yine 2014-
2018 yılları içerisinde uygulanmak üzere hazırlanmış olan 
‘Onuncu Kalkınma Planı’nda da verginin sosyal amacının 
önemine binaen yapılması öngörülenler sıralanmıştır.

 

Vergi konusunun seçilmesinde, matrahın belirlenmes-
inde ve oranların saptanmasında sosyal amaç gerçekten 
büyük önem taşımaktadır. Vergi İdaresi olarak verginin 
sosyal amacının gerçekleştirilmesi için başvurulan yol-
lardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 

- Artan oranlı gelir vergileri, belli bir sınırın üstünde bu-
lunan gelirlerden alınan ek vergi, gider vergilerinde ver-
giye tabi mal ve hizmetten alınan vergilerin bunların lüks 
olup olmamalarına göre farklılaştırılması, toplumdaki gelir 
farklılıklarını kısmen olsun kaldırmak amacını gütmektedir.
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 - Servet vergileri, türleri ile birlikte, diğer amaçlar 

yanında servet farklılıklarını ortadan kaldırmak amacını 

güden vergilerdir.

 

- Sosyal güvenlik aidatlarının vergiye tabi tutulmaması, 

sosyal yardımların vergi dışı bırakılması, teşebbüslerin  

sosyal yardımlarının gider kabul edilmesi ve yararlanan 

yönünden vergiye tabi tutulmaması, sosyal güvenlik 

amacıyla mükelleflerimize tanınan vergi avantajlarıdır.

 

- Yaşlılara, iktisaden korunmaya muhtaç olanlara ait 

gelirlerin vergi dışı bırakılması, sosyal güvenlik amacına 
yönelmiş vergi politikası araçları olarak kabul edilebilir.

 

- Devlet finansmanı vergi gelirleriyle karşılanan mal ve 
hizmetleri düşük gelirlilere bedelsiz, ya da düşük bedelle 
yani maliyet bedelinin altında satmak suretiyle de gelir 
dağılımında adalet sağlamaya çalışabilir. 

Ayrıca, toplumu oluşturan kişiler arasında vergi 
yükünün adil dağılımının sağlanması için gerekli önlem-
lerin alınması da verginin sosyal amacı bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Nitekim gelir vergisi sistemlerinde “en 
az geçim indirimi” veya “genel indirim”, ”artan oranlılık” 
ve emek gelirlerinin sermaye gelirlerine nazaran daha 
hafif vergilendirilmesini teşkil eden “ayırma ilkesinin” 
uygulanmasının adil bir vergilemenin ve verginin sosyal 
amacının gerçekleşmesinde önemi büyüktür. Bu hu-
susun gerçekleşmesi için yüksek gelir elde edenlerden 
daha yüksek oranda ve daha fazla vergi alınması suretiyle 
orta ve düşük gelirlilerin vergi yükünü hafifletmek gerek-
mektedir. Vergilendirme sistemimiz içerisindeki “Asgari 
Geçim İndirimi” bu ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş bir 
uygulamadır.

Daha güçlü, daha umutlu ve geleceğe daha da emin 
adımlarla yürüyen bir Türkiye’yi, geleceğimizin güvencesi 
olan çocuklarımıza emanet etmenin heyecanı ve bilinci 
içerisinde, vatandaşlarımızın da üzerine düşen bu asli 
görev ve sorumluluklarının önemini göz önünde tutarak,  
gereken özeni gösterecekleri inancı ile saygılar sunarım.
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İnşaat sektörü birçok sektöre lokomotif vazifesi gör-
mektedir. Altmışa yakın alt sektörü beslemekte ve eko-
nominin canlanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca istihdam açısından en fazla eleman istihdam 
eden sektörlerin başında gelmekte, buna bağlı olarak da 
toplumda sosyal barışa katkı veren bir konumdadır.

İnşaat sektörünün vergisel boyuttaki sorunlarına geç-
meden önce, sektörün farklı sorunlarının altında yatan 
bazı sorunları da tespit etmek gerekmekte;

Bu sorunlar:
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin 2012 yılında 

Gaziantep deki konut ihtiyacının tespiti ve nedenleri ko-
nulu akademik rapordan bazı alıntıları sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Raporun Ana başlığı
GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 

DEGERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015
KAYNAK: TUİK; ADNKS
Gaziantep, nüfus büyüklüğü itibarı ile Türkiye’nin se-

kizinci büyük ilidir. Gaziantep nüfusu 2007 yılında 1,56 
milyon iken 2013 yılında 2 milyona yaklaşmıştır. Gazian-
tep Nüfusunun toplam Türkiye nüfusu içindeki payı 2007 
yılında yüzde 2,21 iken 2013 yılında 2,51 e yükselmiştir.

Gaziantep ilinin nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının 
üzerindedir. Gaziantep ilinin nüfus artış hızı göreceli ola-
rak daha yüksektir. ADNKS verilerine göre Gaziantep’te 
nüfus artış hızı 2008 yılında binde 32.91, 2009 yılında 
binde 25.38 ve 2010 yılında yüzde 28.08 olarak artış 
gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin nüfus artış hızı ise 2008 yılında binde 
13.10.2009 yılında binde 14.50 ve 2010 yılın da ise binde 
15.88 olarak hesaplanmıştır. Burada dikkatinizi çekmek 
istediğim; Gaziantep’in nüfusu Türkiye nüfusunun artışın-
dan iki kata yakın bir artış göstermiştir.

Gaziantep ilinin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması-
nın önemli ölçüde üstündedir. 2007 yılında 225 kişi/km2 
olan nüfus yoğunluğu 2009 yılında 243 kişi, 2010 yılında 
ise 249 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinin nüfus yoğunluğu ise sırası ile 2007-
92,2009- 94 ve 2010-96 kişidir.

KAYNAK: TÜİK, ADNKS
(1) ADNKS verilerindeki iyileştirme ve düzeltmeler ne-

deni ile dalgalı veriler oluşmaktadır.
(2) 2007 yılında ADNKS’ne geçildiği için nüfus artış 

hızı verisi yayınlanmamıştır.
Yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi;  Gaziantep’in 

nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının 2,5 katı civarın-
dadır.

İllerin nüfus gelişmelerinde göçler halen etkili olmaya 
devam etmektedir. Bu nedenle Gaziantep ilinin göç veri-
leri de demografik gelişmeler çerçevesinde değerlendi-
rilmektedir. Gaziantep ili hem göç almakta hem de göç 
vermektedir. Ancak Gaziantep net göç alan bir il konu-
muna gelmiştir.

2008 yılında DPT tarafından yayımlanan “Türkiye’de 
İç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri” adlı çalışmaya göre 
Gaziantep 1975 ile 1995 yılları arasında net göç veren 
bir il konumunda iken 1995-2000 yılları arasında net göç 
alan il konumuna gelmiştir. Gaziantep ilinin göç alma ne-
denlerinin içinde hane halkı fertlerinden birine bağımlı göç 
ile iş arama ilk iki sırayı almaktadır.

 Gaziantep 2000’li yıllarda da net göç alan bir il ko-
numundadır. Bölgenin ekonomi ve ticaret merkezi olarak 
gelişmesi ile birlikte Gaziantep diğer illerden iş bulma 
amacı ile net göç alır hale gelmiştir. Gaziantep’e eğitim 
amacıyla göç edenlerin sayısı da yüksektir. Üç üniversi-
teye sahip il çevre illerden öğrencilere ev sahipliği yap-
maktadır.

“GAZİANTEP’İN GÖÇ 
ANALİZİ VE KONUT 
İHTİYACI” ÜZERİNE

Hüseyin ÖZBAY
GSMMMO Başkanı

YILLAR  GAZİANTEP TÜRKİYE GAZİANTEP TÜRKİYE
2007 -(2) 11.70 225 92
2008 32.91 13.10 236 93
2009 25.38 14.50 243 94
2010 28.08 15.88 249 96

 (I)NÜFUS ARTIŞ NÜFUS YOĞUNLUĞU 
 HIZI%0 KİŞİ/km2

TABLO.2 GAZİANTEP NÜFUS ARTIŞ HIZI VE YOĞUNLUĞU

2008 37.184 36.229 +955 0.59
2009 36.075 34.125 +1950 1.18
2010 40.380 36.327 +4053 2.39

TABLO.3 GAZİANTEP GÖÇ GÖSTERGELERİ

ALDIĞI GÖÇ

KAYNAK: TÜİK, ADNKS

YILLAR VERDİĞİ GÖÇ NET GÖÇ GÖÇ HIZI %0
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Mutlak nüfus artış hızı ve göç verileri ışığında Gazian-
tep ilinin nüfus artış kaynaklarının dağılımı değerlendiril-
diğinde kent kaynaklı nüfus artışı esas kaynağı oluştur-
maktadır. Kent kaynaklı nüfus artışı yaşanırken alınan net 
göç ile birlikte mutlak nüfus artış hızı da yükselmektedir. 
2010 yılında mutlak nüfus 47.093 kişi artmışken, kent 
kaynaklı nüfus artışı 43.040 kişi olmuş,4.053 kişi ise net 
göç alınmıştır.

Gaziantep’te 2010 yılı itibari ile nüfusun yüzde 
88.29’u il ve ilçe merkezlerinde yani kentsel alanlarda 
yaşamaktadır. Gaziantep’te kentli nüfus büyüklüğü 2010 
yılında 1.50 milyon kişidir. Gaziantep kentleşme oranı 
yüksek olan illerimiz içinde yer almaktadır. Türkiye ge-
nelinde 2007 yılından 2008 yılına geçerken kentli nüfus 
oranı ve miktarındaki hızlı artışın önemli bir bölümü yerel 
idareler kanununda yapılan değişiklik ile il ve ilçe merkez-
leri tanımının genişletilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Gaziantep ilinde kentli nüfus artış göstermektedir. 
Sanayimizin ve orta ölçekli işletmelerin gelişmiş olması 
İlimize göç edenlerin istihdam imkânı bulmasından dolayı 
da nüfus artışının başlıca nedenleri olarak gösterilebilinir.

Buna bağlı olarak da insanların barınma ihtiyaçlarını 
ortaya çıkarmaktır.

Her geçen gün kentteki konut ihtiyacı artmakta bu 
bağlı olarak da ihtiyaca cevap verilmesi ve insanların alım 
gücüne göre inşaat sektörünün de yeterli üretimi yapabil-
mesi için sektörün sorunlarının çözülmesi sağlanmalıdır.

İnşaat sektörünün Vergisel Boyutta en belirgin sorun-
larını sıralayacak olursak;

-Arsa maliyetlerinin edinim sırasında gerçek fiya-
tı yansıtamaması (tapudaki kayda geçen fiyatla gerçek 
satış değeri çok farklı olmakta) bunun çeşitli sebepleri 
vardır. Bunlara hocalarımız değinecektir.

-İşçilik maliyetlerinin gerçek mahiyette maliyete 
yansıtılamaması,(çalışanlara ödenen ücretlerinin tama-
mının gerçek şekilde kayıtlara alınamaması)

Yukarıdaki sebeplere bağlı olarak bunun sonu-
cunda birçok firma maliyetlerini belgelendirmek için 
kayıt içinde olan sektörlerden alımlarını gerçeğin 

üzerinde belgelemekte.
Bunun sonucunda firmalar maliyetlerini belgelen-

dirmiş oluyor ama maliyet harcamaları gerçek mahi-
yeti yansıtmamış duruma geliyor. Buradan hareketle;

VUK’nun “sahte veya muhteviyatı ile yanıltıcı bel-
ge “ olarak tarif ettiği belge kullanıcısı durumuna 
düşülmekte, bunun sonucunda da firmalar birçoğu; 
KDV iadesini talep etmemekte buda kendisine ek bir 
maliyet olarak yansımaktadır.

Oysa inşaatlarda İşçilik den alınan SGK primleri 
katlanınabilinir seviyelere çekilmiş olsa herkes çalış-
tırdığı insanlara ödediği ücretleri tam olarak gösterir. 
Bunun neticesinde de maliyetlerini değişik kanallar-
dan belgeleme yoluna gitmez, Sektörde sürekli in-
celemelerde vergi ve ceza ile karşı karşıya kalmaz.

Belediyelerimiz ve ilgili kurumlar arsa üretimini 
ihtiyaçtan önce ve yeteri kadar arsa üretirse konut 
fiyatlarının artması önlenmiş olacaktır.

YILLAR  GAZİANTEP TÜRKİYE GAZİANTEP TÜRKİYE
2007 1.342.518 49.747.859 86.28 70.48
2008 1.410.286 53.611.723 88.12 74.96
2009 1.454.097 54.707.219 87.93 75.54
2010 1.501.566 56.222.356 88.29 76.26

 KENTLİ NÜFUS  KENTLEŞME ORANI%

TABLO.5 GAZİANTEP KENTLİ NÜFUS VE KENTLEŞME ORANI

2008 51.245 32.32 955 0.59 52.200 32.91

2009 39.497 24.20 1959 1.18 41.447 25.38

2010 43.040 25.69 4053 2.39 47.093 28.08

YILLAR MİKTAR ORAN  MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN
  %0  %0  %0

KENT KAYNAKLI 
NÜFUS ARTIŞI

NET GÖÇ KAYNAK-
LI NÜFUS ARTIŞI

TOPLAM NÜFUS 
ARTIŞI

TABLO.4 GAZİANTEP NÜFUS ARTIŞININ KAYNAKLARI



Sayı:79 • Mart - Nisan • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz16

M
A

K
A

LE

Saygıdeğer Meslektaşlarım;

13.09.2013 Tarihinde yapılan Danışma Meclisi top-

lantısında, Meslektaşlarımızın vermiş olduğu önerge 

doğrultusunda Danışma Meclisi Başkanı Murat KARA-

BİBER, Başkan Yardımcılığı görevine Necmettin TAŞÇI, 

Sekretarya görevine ise Hülya GÜVENÖZ olarak seçilmiş 

bulunmaktayız.

Danışma Meclisi toplantılarında alınan kararlar tavsiye 

niteliğinde olup, Yönetim Kurulunu her, hangi bir bağlayı-

cılığı bulunmamaktadır. Ancak görev süremiz içerisinde 

Danışma Meclisinde alınan kararlarımızın tamamı Yöne-

tim Kurulu tarafından kabul görmüş ve bu konuda gerekli 

tüm çalışmalar yapılmıştır.

Odamız Danışma Meclisi toplantılarında, Meleğimiz 

ve Meslektaşlarımız adına güzel kararlar alınmıştır. Bunlar 

nelerdir? Yapılan toplantılarımızda alınan kararları sizlerle 

paylaşmak istiyorum.

1. 13.03.2014 Tarihinde yapılan toplantıda, Bağımlı 

çalışan meslek mensuplarına yönelik olarak, asgari ücret-

leriyle ilgili işletmelerin türü, işçi sayıları, imalat, alım satım 

ve inşaat faaliyetlerine göre belirledikleri ücret tarifesiyle 

ilgili tavsiye kararı alınmış, 

2. 13.06.2014 Tarihinde yapılan toplantıda, Odamı-

za ait bir Logonun olması gerektiği, yapılan toplantılarda 

karar altına alınmış, bir komisyon kurularak odamıza ait 

Logo belirlenmiştir. Odamızın logosu Gaziantep Kalesinin 

görüntüsü olan odamız logosu belirlenmiştir. 

3. 05.09.2014 Tarihinde yapılan toplantıda Yeminli 

Mali Müşavirlerin kendisinin bizatihi veya yetkili perso-

neli tarafından yapılmayan karşıt inceleme tutanaklarının 

meslek mensupları tarafından düzenlenmesi halinde her 

tutanak başı 100,00 TL( Yüz Lira) alınmasına tavsiye ni-

teliğinde karar verilmiş. Yönetim Kurulu tarafından alınan 

karar uygun görülerek, uygulamaya konulmuştur.

4. 05.12.2014 Tarihinde yapılan toplantıda, 2015 yılı 

mali dönem ile ilgili olarak, defter tasdik tarifesi ile ilgili 

olarak karar alınmış, Danışma Meclisinin aldığı karar yine 

Odamız İnternet sayfasında ilan edilerek uygulamaya ko-

nulmuştur.

5. 16.01.2015 Tarihinde yapılan Danışma Meclisi top-

lantısında, Odamızın Gaziantep’te yaşayan ihtiyaç sahibi 

fakir ailelere ve özellikle şehrimizde bulunan Suriyeli mu-

hacirlere yönelik olarak bir yardın Kampanyası yapılması-

na bu doğrultuda, her yıl 01 Şubat-31 Mart arasında ge-

leneksel olarak bu kampanyanın yapılarak, üyelerimizin 

vereceği Giyecek, Yiyecek v.b. ayni ve Alışveriş merkez-

lerinden yapılacak temel ihtiyaç maddeleri alımına yönelik 

alış veriş çekleriyle sosyal sorumluluk bilincinin geniş bir 

kitleye yayılması hedeflenmiş, bu doğrultuda bir Komis-

yon kurularak çalışmalara başlanılmıştır.

Danışma Meclisinde ciddi ve yerinde uygulama alanı 

bulan pek çok konuda kararlar alınmış ve alınmaya de-

vam edilmektedir.

Danışma Meclisinde alınan kararların bağlayıcılığının 

bulunmadığını, alınan kararların tamamen Meslektaşla-

rımızın çalışma hayatındaki karşılaştıkları sorunları çöz-

meye yönelik olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda 

olduğu kanaatindeyim.

1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanun başta olmak üze-

re, mesleğimizin pek çok sorunlarının çözümü üzerinde 

emek ve mesai sarf eden Başta Sayın Başkanımız Hü-

seyin ÖZBAY ve çalışma arkadaşlarına vermiş oldukları 

çabalarına Saygı ve Şükranlarımı Danışma Meclisi adına 

sunmayı bir borç bilirim.

Danışma Meclisi toplantısına katılarak, değerli görüş 

ve önerilerini paylaşan, katkı veren Meslektaşlarımıza ve  

Tüm Meslektaşlarıma güzel yarınlar diler. Sevgi ve Saygı-

larımı sunarım.

DANIŞMA
MECLİSİ 
FAALİYETLERİMİZ

Murat KARABİBER
GSMMMO Danışma Meclisi Başkanı



Meslek mensubu olup da haksız rekabetten şikayetçi 
olmayan yok gibidir. Meslek yaşantımızın her aşamasında 
bir yandan mükelleflerimizin işlerini kusursuz yapmaya 
çalışırken, mesleğimizle ilgisi olan olmayan mevzuatları 
takip etmeli, sektörümüzde alt eleman sıkıntısından dolayı 
çalışanlarımızla olan diyaloglarımıza dikkat etmemiz ger-
ekmekte diğer yandan tahsilat yapmaya çalışmaktayız.

Meslek yasamızın kabul edildiği 1989 yılından ve 
odamızın kurulduğu 1990 yılından bu yana bu problem-
lerle artan bir şekilde yaşamaktayız. Peki, 25 yıldır ne 
oluyor veya olmuyor da bu problemlerimiz azalması ger-
eken yerde artarak devam etmekte? Bu eksiklikler için 
meslek mensubuna, odalara ve TURMOB’a hangi görev-
ler düşmekte?

Toplum olarak kendi yaşamımıza bir bakalım. Maal-
esef kendini kontrol eden çok az bir kesim görmekteyiz. 
Trafiği örnek alacak olursak yıllardır trafik kuralları ile ilgili 
cezaları bildiğimiz halde, ancak şehrimize mobese kam-
eralar takıldıktan sonra ve bu yöntemle cezalar gelmeye 
başlayınca kurallara uymaya başladık. Emniyet kemerl-
erimizi bağladık, dolmuş ve otobüsler durak harici dur-
mamaya başladı vs. bu örnekleri arttırmak mümkün, 
demek ki kuralların uygulanması için takibi ve yaptırımı 
olması ve bu cezaların can yakması gerekmekte.

İşte tıpkı trafik kurallarına uymada mobese verilerinin 
takibi ve uygulanması gibi mesleğimizde de mobeseler 
uygulamak zorundayız. Şu bir gerçek ki mükellefe ait 
beyannameler bir muhasebeci aracılığı ile gönderilmek 
zorunda, yani kaçak korsan muhasebeciyi besleyen yine 
bir meslektaş. 

Tabi haksız rekabet demek sadece kaçak korsana 
yardımcı olmak değil, düşük ücret veya meslekle ilgisi ol-
mayan işleri yapmak da haksız rekabete girmekte.

2013 yılı Mayıs ayından bu yana disiplin kurulu olarak 
arkadaşlarımızla birlikte görev yapmaktayız. Bizler bu 
zorlu görevi siz üyelerimizin ve başta oda başkanımız ol-
mak üzere yönetim kurulumuzun, verdiği destek sayes-
inde yürütmeye çalışıyoruz.

Bu süre zarfında kurulumuza intikal eden dosy-
alara baktığımızda meslektaşlarımızca bilerek işlenen 
suçların yanı sıra, farkında olmadan ve en önemlisi de 

çok önemsememe nedeniyle yapılan hataların sıkça 
karşımıza çıktığını görmekteyiz.

Bilindiği üzere 3568 sayılı yasamızın bir disiplin 
yönetmeliği bulunmaktadır. Ancak görülüyor ki bu mad-
deler zamanla üyelerimizce ya unutuluyor veya önem-
senmez bir hale geliyor, tâki meslek mensubu suç teşkil 
eden bir durumla disiplin kuruluna sevk edilene kadar, bu 
ana kadar yapılan işlemler meslek mensubunca normal 
ve doğru olarak düşünülüyor. 

Şu çok tabidir ki her meslek mensubu disiplin 
yönetmeliğinde bulunan hususları bilmek ve gereğini 
yapmak zorundadır. Bizler disiplin kurulunu sadece kuru-
lumuza gelen dosyaları inceleyen bir kurul olarak görme-
mekteyiz. 

Esasen Biz hiç bir üyemizi disiplin kurulunda görmek 
de istemiyoruz. Bu nedenle siz üyelerimizi uyarmayı da bir 
görev olarak gördüğümüzden disiplin yönetmeliğimizde 
bulunan suç ve cezalarda en çok karşılaştığımız bir kaç 
konudan bahsetmek istiyorum.

Disiplin cezaları Kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verileceği gibi, uyarı, kınama, meslekten geçici 
alıkoyma ve meslekten men olmak üzere 4 tür cezadan 
oluşmakta.

Meslektaşlarımızın en az dikkat ettikleri ve önemse-
medikleri hususlar, üzülerek söylemeliyim ki en alt ceza 
olan uyarma ve kınama cezasını gerektirecek hallerden 
oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse tabelalarımız yasal 
düzenlemeye uygun olup olmadığını biliyor muyuz?  

Adres değişikliklerinin bildirilmemesi, uyarma cezasını 
gerektirme.

Meslek mensuplarınca asgari tarife altında iş kabul 
edilmesi,

Bunun yanında ücret yönetmeliğine aykırı olarak 
ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin 
sürdürülmesi, 

Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan 
müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek men-
subu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması, 

Bir başka meslek mensubunun sorumluluğundaki 

MESLEKTE 
DİSİPLİN VE 
ÖNEMİ

Murat NACARKÜÇÜK
GSMMMO DİSİPLİN KURULU BAŞKANI
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işlerle ilgili görüş bildirilmesi ve iş sahiplerine olumsuz 

görüş bildirilmesi, Büro tescil belgesinin alınmaması 

ve süresinde vize ettirilmemesi gibi hususlarda kınama 

cezasını gerektirmektedir.  

Uyarı ve kınama cezalarının ilk etap da geçici mesle-
kten alıkoyma veya meslekten men cezası gibi ağır 
yaptırımları yok gibi görünse de, yönetmeliğimiz gereği 
bu cezalar üç yıllık dönem içinde iki kez tekrarlandığında 
bir üst ceza verilme zorunluluğun bulunduğunu da unut-
mamak gerekir.

Meslek mensubunu en çok sıkıntıya düşüren disip-
lin cezaları geçici meslekten alıkoyma ve meslekten men 
cezalarına gelince; 

Üç yıl içinde iki defa kınama cezasını gerektirecek bir 
hal veya eylemde bulunursa, 

Meslek mensubu olmayan veya mesleği yapması 
yasaklanmış kişilerle işbirliği yaptığı tespit edilirse, 

Ticari faaliyet yasağına uyulmaması durumlarında, 

Çalışanlar listesine kayıtlı olarak yani bağımsız şekilde 
büro faaliyeti yürüttüğü sırada bir başka işyerinde 4a lı 
olarak çalışılması durumunda geçici meslekten alıkoyma 
cezası verilmesi gerekmektedir.  

Meslektaşlarımız 4a ve 4b li olma durumuna çok dik-
kat etmesi gerekmekte. 

Disiplin Yönetmeliğimize göre, çalışanlar kütüğüne 
kayıtlı olarak yani Serbest Büro Faaliyetini yürüten 
meslek mensubu 4-b SGK’ lı olmak zorundadır. Ser-
best olarak çalıştığı halde Hizmet akdi ile 4-a’ lı olarak bir 
işverene bağlı çalışması durumunda 3568 Sayılı Disiplin 
Yönetmeliğimize göre, Geçici olarak Meslek faaliyetten 
alıkoyma cezasıyla cezalandırılmaktadır. Ayrıca bu du-
rum ileride YMM olmayı düşünen meslektaşlarımız içinde 
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sıkıntı oluşturmaktadır. 

5 yıllık dönem içerisinde iki defa geçici olarak meslek-

ten alıkoyma cezası almış bir meslek mensubunun, geçi-

ci men cezasını gerektiren eylemi yenilemesi durumunda 

Mesleğin yürütülmesi sırasında meslekten dolayı 

işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezası almış 

olduğunda, 

Meslek ruhsatını bir başkasına kullandırması duru-
munda, 

Meslek mensubunun kanunun 4.maddesinde ki 
koşulları taşımadığı veya bu koşulların sonradan kay-
bedilmesi gibi durumlarda ise maalesef meslekten men 
cezası ile cezalandırılmaları gerekmektedir.

Bu cezalarla karşılaşmamak için;

 Meslek mensubuna düşen görev disiplin 
yönetmeliğinde bulunan hususların tamamı hakkında 
azami dikkat ve özeni göstermek, bunun yanında oda 
yönetimine yanlış ve suç teşkil edecek şekilde çalışanların 
tespitinde odaya yardımcı olmak olmalıdır.

Üst birliğimiz olan TÜRMOB’ a düşen görevlere ge-
lecek olursak, gelişen teknolojiyi de kullanarak kaçak 
korsan ve düşük ücret başta olmak üzere meslek 
yasamıza aykırı hareket edenlerin tespiti için kolluk kuv-
vetleri dahil olmak üzere bu hususta profesyonel ekiplerin 
oluşturulmasını sağlamak en başta yapılması gereken bir 
ihtiyaçtır.

Değerli Meslektaşlarım. Mesleğimizde standartlaşma 
ve düzeni sağlama açısından,  haksız rekabeti önleme ve 
mesleğimizin gelişmesine katkı sağlamak açısından, tüm 
Meslek mensupları Disiplin Kurallarına uymak aynı za-
manda Oda yöneticilerimize destek olmak durumundadır. 
Problemler ancak birlikte ve paylaşımla çözülecektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum.
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Yeminli Mali Müşavirliğimize gelen bir takım sorularda, 
vergi incelemesi neticesinde re’sen  veya ikmalen tarh 
ve tahakkuk ettirilerek vergi idaresine ödenen Katma 
Değer Vergisinin ödendiği dönemde  yasal defterlerde 
indirilecek KDV hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği 
hususunda görüş istenmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde  
vergi incelemesindeki amacın,   ödenmesi gereken verg-
ilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak 
olduğu ifade edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde 
mükellefin ödemesi gereken tutardan daha az bir tut-
arda vergi ödediğinin tespit edilmesi halinde Vergi Usul 
Kanunu’nun 30. maddesine göre re’sen veya ikmalen 
vergi tarhiyatı yapılması amacıyla denetim elamanları 
tarafından Vergi İnceleme Raporu tanzim edilmektedir.

Çalışmamızda; VİR sonucu ortaya çıkan ödenecek 
KDV’nin indirilecek KDV hesabına kaydedilip 
kaydedilmeyeceği ve  muhasebeleştirilmesi hususuna 
değinilecektir. 

-KDV İndirimi İle İlgili Yasal Mevzuat: 

 3065 Sayılı KDV kanunun indirim mekanizmasını 
düzenleyen “Vergi İndirimi”  başlıklı 29. maddesi aşağıdaki 
gibidir. 

“ 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzer-
inden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanun-
da aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak 
aşağıdaki vergileri indirebilirler:

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla 
hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda 
gösterilen katma değer vergisi,

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen 
katma değer vergisi,

c)  Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi 
mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçen-
lerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki 
mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma 
değer vergisi,

2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma 
değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri 
dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere 
devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci mad-

de uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti in-
dirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin 
gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve 
tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan ver-
gi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları 
ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan 
borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile ser-
mayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan 
veya özelleştirme kapsamında işletmeler ile organize 
sanayi bölgelerinden  temin ettikleri mal ve hizmet be-
dellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.  Yılı içinde 
mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep 
edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan 
borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi ni-
speti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, 
iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana 
tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer 
vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, 
bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirle-
meye yetkilidir.

3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu 
takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni deft-
erlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

4. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indiri-
mi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi 
mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek 
şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gider-
meye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yet-
kilidir.” Şeklinde belirtilmiştir. 

Aynı Kanunun “İndirimin Belgelendirilmesi” baş-
lıklı 34. maddesinde ise; 

“1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve 
hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya 
benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca 
gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedi-
lmek şartıyla indirilebilir.

2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalar-
da ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde 
vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Güm-
rük Bakanlığınca tespit olunur.”  denilmek suretiyle indiri-
lecek KDV tutarının belirlenmesindeki şekil şartlarına yer 
verilmiştir. 

VERGİ İNCELEMESİ 
SONUCU ÖDENEN 
KDV, İNDİRİM KONUSU 
YAPILABİLİR Mİ?

FARUK ÖZKAYA
YMM

Sayı:79 • Mart - Nisan • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz20

M
E

V
Z

U
A

T



Görüleceği üzere yasal mevzuat ödenen KDV’nin indi-
rim konusu yapılabilmesi için  çok açık bir şekilde şartlarını  
belirlemiştir. Bu durumda ödenen KDV’nin indirim konusu 
yapılabilmesi için fatura,  benzeri vesikalarda ve gümrük 
makbuzunda açıkça gösterilmiş olması  şartı getirilmiştir. 
Oysa vergi incelemesi sonucu ödenmesi gereken KDV, 
vergi idaresine vergi tahsil alındısı ile ödenmektedir. 
Dolayısıyla yasada aranan şartlar gerçekleşmemektedir.

Hal böyle iken vergi incelemesi sonucu ortaya çıkan 
ve makbuz karşılığı vergi idaresine ödenen KDV’nin  in-
dirim konusu yapılması bugünkü mevzuat çerçeves-
inde mümkün bulunmamaktadır. Peki öyleyse bu sorun 
nerden çıktı bir bakalım. Şöyle ki içinde bulunduğumuz 
dönemde mükelleflerin en çok karşılaştığı inceleme 
türü sahte belge kullanma incelemeleridir. Konuyu bir 
örnekle açıklamaya çalışalım, Mükellef (A)  2011 yılında 
mükellef (B)’den  almış olduğu 100.000,00-TL tutarındaki  
emtia için alış faturasında gösterilen 18.000,00-TL 
KDV tutarını ilgili dönemde  İndirilecek KDV Hesabına 
kaydetmiştir.  2015 yılında mükellef (A) vergi denetim 
elamanlarınca incelemeye alınmış ve mükellef (B)’den 
alınan 100.000,00-TL tutarındaki faturanın sahte ve 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunun tespit 
edildiği belirtilmişlerdir. Akabinde  mükellef (A)’nın sahte 
belgeleri bilmeden kullandığı yönünde Vergi İnceleme 
Raporu tanzim edilmiş ve  18.000,00-TL KDV’nin indi-
rimi reddedilmiştir. Vergi inceleme elemanları tarafından 
tanzim edilen rapor ile mükellef adına  18.000,000-TL 
KDV tarhiyatı ve 18.000,00-TL Vergi ziyaı cezası kesilm-
esi önerilmiş, mükellef (A) uzlaşma neticesinde adına tarh 
edilerek kesinleşen  18.000,00-TL KDV ve 1.800,00-
TL vergi ziyaı cezasını 2015 yılı içerisinde ödemiştir. 
Mükellef şu şekilde düşünmektedir, “Benim aldığım em-
tia karşılığı bana verilen fatura sahteyse  bu faturada yer 
alan KDV’yi de tekrar  vergi idaresine ödediğime göre bu 
emtiaya ait KDV’yi vergi dairesine ödemiş olmaktayım 
o zaman  KDV’yi indirim konusu yapmamda sakınca 
olmaması gerekir” şeklindedir. Kendimizi mükellefin ye-
rine koyduğumuzda doğru gibi gelmekle beraber tüm 
alışları gerçek olan ve gerçekte de bilmeden sahte bel-
ge kullanan mükellefler için de olması gereken durum 

budur. Fakat şu anki yasal mevzuat çevresinde bu du-
rum mümkün bulunmamaktadır, çünkü kanunda açıkça 
tanımlanmamıştır ve henüz bu şekilde bir yorum da 
geliştirilmemiştir. Aynı örneği değişik açıdan ele aldığımızda 
ise durum biraz değişmektedir. Şöyle ki, bütün veriler 
aynı olmakla birlikte mükellef (A) 2011 yılının herhangi bir 
döneminde adına ödenecek KDV çıktığını ve bu KDV’yi 
ödememek için Mükellef (B) ‘den fatura tedarik ettiğini ve 
ödemesi gereken KDV’yi  ödemediğini düşünelim. Aynı 
şekilde 2015 yılında mükellef (A) aynı faturadan dolayı 
incelenmiş aynı şekilde sahte belgeleri bilmeden kullan-
ma sonucuna varılmış  ve uzlaşma sonucu 18.000,00-
TL KDV ve 1.800,00-TL vergi ziyaı cezası ödemiştir. Bu 
durumda mükellef (A) 2011 yılında ödemesi gereken KDV 
tutarını ödememiştir. 2015 yılında 2011 yılında ödemesi 
gereken KDV tutarını gecikmeli olarak ödemiş görünme-
ktedir. Olayı bu şekilde düşündüğümüzde ise mükellef 
(A) ‘nın ödediği KDV tutarını indirim konusu yapması 
gerekir düşüncesi kimsede oluşmamaktadır. Görüldüğü 
gibi aynı örnekte  sadece mükellef (A) ‘nın sahte belgeleri 
bilerek veya bilmeden kullanması durumu bakış açımızı 
tamamen değiştirmektedir. Bu durum ancak kanunların 
genelliği ilkesi ile izah edilebilir bir durumdur.

 Vergi incelemesi neticesi ödenen KDV tutarının 
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

689-Diğer Olağandışı gider ve Zararlar Hs.           XXXX

 K.K.E.Giderler 

360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.                
  XXXX 

Sonuç olarak vergi incelemesi sonucunda mükelle-
flerin vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirmedikleri veya 
eksik yerine getirdikleri tespit edilebilir. Çalışmamızda 
yapılan vergi incelemeleri sonucu ödenen KDV tutarının 
ödendikleri dönemde veya daha sonraki dönemlerde in-
dirim konusu yapılması ile ilgili ortaya çıkan tartışmalara 
yer verilmiştir. Özetle, mükelleflerin vergi incelemesi so-
nucu ödedikleri KDV tutarını yasal defterlerine kaydet-
melerinin yasal mevzuat açısından mümkün bulunmadığı 
hususu ortaya çıkmıştır.
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1-GİRİŞ:

Türkiye ekonomisinin en önemli yapısal sorunların-
dan biri ihracatın yüksek teknolojiye dayalı katma değeri 
yüksek ürünlerden ziyade geleneksel ve emek yoğun 
ürünlere dayalı olmasıdır. Bu durum iletişim çağının baş 
döndürücü bir şekilde yaşandığı şu günlerde ülkemizin 
dışa bağımlılığını artırmakta ve dış ticaret/cari açığımızı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde araştırma, 
geliştirme, yenilik ve inovasyona önem veren işletmeler 
ve bu konularda yönlendirici ve teşvik edici yasal düzen-
lemelerde bulunan devletler ulusal ve uluslararası alanda 
rekabet imkanı bulmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak ülkemizde daha önce 5746 
sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklen-
mesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu dışında en ciddi düzenleme 19 Şubat 
2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 
6518 sayılı Kanun ile yapılmıştır.6518 sayılı Kanun’un 82. 
maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 5/B 
maddesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4’üncü 
maddesine eklenen (z) bendi ile Türkiye’de gerçekleşti-
rilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların satış ve 
kiralanmasından elde edilen kazançlara %50 kurumlar 
vergisi istisnası; buluşa ilişkin gayri maddi hakların kira-
lanması işlemleri için de KDV istisnası getirilmiştir. 

Bu çalışmamızda, 6518 sayılı Kanunla getirilen “sınai 
mülkiyet hakla¬rında istisna” hükümleri, KVK ve KDVK 
yönünden ele alınacak ve istisna uygulamasının usul ve 
esasları açıklanacaktır.

2-TANIMLAR: 

Bu çalışmamızın daha anlaşılabilir olması açısından 
makalede geçen kavramların açıklanmasına ihtiyaç du-
yulmuştur.

Sınai Mülkiyet Hakları: Sanayide ve tarımdaki buluşla-
rın ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların 
ilk uygulayıcıları adına ticaret alanın¬da üretilen ve satı-
lan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt 

edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt 
edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve sat-
ma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri 
maddi hakları ifade eder. Sınai Mülkiyet Hakları marka-
lar, pa¬tentler ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, 
coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarını kap-
samaktadır.

Patent: Bir buluş için buluş sahibine verilen sınai mül-
kiyet haklarından biri olup, buluş sahibinin izni olmadan 
başkalarının buluşu üretmesini, kullanma¬sını veya sat-
masını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı sağlar. 
Patentler, buluşları korur ve patent sahiplerine özel hak-
lar sağlar. Bunun anlamı, patent¬li olan buluşun patent 
sahibinin izni olmaksızın üretilememesi, dağıtılama-ması 
veya satılamamasıdır.

Faydalı Model: Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve 
sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir 
süre (genellikle 10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme 
ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model bel-
gesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem 
zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Buluş: Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümü-
ne ilişkin, teknik özelliği olan yaratıcı fikir ürünüdür.

3-SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR 
VERGİSİ İSTİSNASI:

a. İstisna Kapsamına Giren Kazançlar, İstisnanın Öl-
çüsü ve Yürürlük Tarihi:

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen “Sınai Mülki-
yet Haklarında İstisna” başlıklı 5/B maddesi uyarınca, 
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik 
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan 
buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve irat-
ların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazanç-
ların,

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanma-

AFŞİN GÜRSOY
YMM

YENİ BİR İSTİSNA 
TÜRÜ: 
SINAİ MÜLKİYET 
HAKLARINDA İSTİSNA
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ları hâlinde elde edilen kazançların,

ç)Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kulla-
nılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen 
kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa 
atfedilen kısmının,

% 50’si 01.01.2015 tarihinden itibaren kurumlar ver-
gisinden istisna tutulmuştur. 

b-İstisna Uygulamasının Şartları: 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 5/B maddesinin 
2.fıkrasına göre sınai mülkiyet haklarında istisna hükmü-
nün uygulanabilmesi için  

a)İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 ta-
rihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya 
faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan bu-
luşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sis-
tem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı 
model belgesi alınması,

b)İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci mad-
desinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli 
veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz 
bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin 
sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde 
tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

c)İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturaca-
ğı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki 

değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından 
değerleme raporu düzenlenmesi,

gerekmektedir.

c-İstisna Süresi ve Mükelleflerin Yararlanacağı İstisna 
Tutarı:

İstisna uygulamasına patent veya faydalı model bel-
gesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent 
veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi 
aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir 
mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; de-
ğerleme raporunda belirtilen bedelin % 50’sini, bu mad-
de kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı 
ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100’ünü 
aşamaz. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu 
üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, pa-
tentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, 
ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına 
göre tespit edilir.

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 5/B maddesinin 
birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan % 50 oranını 
ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, % 100’e ka-
dar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer 
alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya 
faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü 
fıkrada yer alan % 100 oranını % 200’e kadar artırmaya, 
tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer 
alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviye-
sine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın
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(c) bendinde yer alan değerleme raporunun şekil, 

içerik, hazırlanması ile üçüncü fıkrada yer alan transfer 

fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, 

hasılat, gider, harcama veya benzeri unsurları dikkate ala-

rak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler 

tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Buluşun değer tespitine yönelik olarak tanzim edile-

cek olan değerleme raporunun şekil, içerik ve hazırlan-

ması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. 

Ancak değerleme raporunun vergi dairesi tarafından mı 

vergi inceleme elemanları tarafından mı yoksa yeminli 

mali müşavirler tarafından mı düzenleneceği ve içeriğinin 

nasıl olacağına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca henüz 

belirleme yapılmamıştır.

ç-İstisna Hükmünün Gelir Vergisi Mükellefleri Açısın-

dan Durumu:

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen “Sınai Mülkiyet 

Haklarında İstisna” başlıklı 5/B maddesi gelir vergisi mü-

kellefleri hakkında da uygulanır. İstisna uygulamasının ke-

sinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu 

madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest mes-

lek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden 

yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. 

Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname 

vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesin-

tisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

Örneğin bir gerçek kişinin sahip olduğu patenti kira-

laması gelir vergisi kanununa göre gayrimenkul sermaye 

iradı olarak kabul edilmekte ve anılan kira bedeli üzerin-

den GVK’nun 94/5-a maddesi uyarınca %20 tevkifat ya-

pılması gerekmektedir. Ancak yukarıda bahsedilen şart-

ların mevcudiyeti halinde yapılacak tevkifat oranı %10 

olacaktır.

d-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında 

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasından Faydalananların 

Durumu:

 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesi uyarınca bölge-

de faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi  mükellefle-

rinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faali-

yetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 5/b maddesi 

uyarınca istisnadan yararlanan mükellefler, Teknoloji Ge-

liştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uy-

gulamasından ayrıca yararlanamayacaklardır. 

 4-SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KATMA DE-

ĞER VERGİSİ İSTİSNASI:

6518 sayılı Kanunun 32’nci maddesiyle 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) “Diğer İstisna-

lar” başlıklı 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşa-

ğıdaki bent eklenmiştir. Buna göre 13/6/2006 tarihli ve 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi 

kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım 

faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı 

model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralan-

ması, devri veya satışı KDV’den istisna edilmiştir. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus istisna hükmünün buluşa 

ilişkin gayrimaddi hakların kiralanması, devri veya satışı 

halinde mümkün olmasıdır. Buluş sonucu üretilen malla-

rın satışı için istisna söz konusu olmayacaktır. Anılan iş-

lemlerin kurumlar vergisinden istisna olması, bu işlemlere 

otomatik olarak KDV istisnası uygulanmasını gerektirme-

mektedir.

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakı-

mından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkra-

sının (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Dolayısıyla 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılacak istis-

na konusu işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indi-

rim konusu yapılması da mümkün olacaktır.

5-SONUÇ: 

Ülkemizin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi 

teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı 

ile mümkündür. Bu sebeple günümüzde işletmeler ar-ge 

ve yenilik faaliyetlerine hiç olmadığı kadar önem vermek-

te devlet kurumları da yeni buluş ve araştırmaların yay-

gınlaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapmaktadır. 

Bu kapsamda 6518 sayılı Kanunla KVK’na eklenen 5/B 

maddesi ve KDVK’nun 17/4 üncü maddesine eklenen (z) 

bendi ile Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme 

ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde or-

taya çıkan buluşların satış ve kiralanmasından elde edi-

len kazançlara %50 kurumlar vergisi istisnası ve buluşa 

ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı 

işlemleri için de KDV istisnası hususları ana hatlarıyla ele 

alınmıştır. 

Söz konusu istisna hükümleri, 01.01.2015 tarihin-

den itibaren fiilen uygulanacak olup konu ile ilgili olarak 

Bakanlar Kuruluna ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiler 

henüz kullanılmamıştır. Bu sebeple ilgili istisna hükmünün 

uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermek amacıyla ikincil 

mevzuatın hızla çıkarılması gerekmektedir.
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1-GİRİŞ

Çalışma gücünde ve arzusunda olan cari ücretten ça-
lışmaya razı olup da iş bulamayan iş gücünün varlığına 
işsizlik denilmektedir. İşsizlik sigortası, işsizlik riskine karşı 
sigortalıya ekonomik bir güvence sağlayan sigorta kolu 
olarak değerlendirilebilir. İşsizlik sigortası aslen bir sosyal 
sigorta kolu olmasına rağmen sosyal güvenlik kanunları 
ile değil, ayrı bir Kanun olan 4447 sayılı kanunla düzen-
lenmiştir. İşsizlik sigortasını düzenleyen 4447 sayılı Kanu-
na göre işsizlik sigortası “bir işyerinde çalışırken, çalışma 
istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, 
herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden 
sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kay-
bını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile 
faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak  tanımlanmıştır. 

İşsizlik sigortası, işsizlik riskine karşı sigortalıya eko-
nomik bir güvence sağlayan sigorta kolu olarak değer-

lendirilmektedir. İşsizlik sigortası ile devlet her sigortalı 
adına prim ödeme yükümlülüğü altına girmiştir.2013 yılı 
Tuik verilerine göre Ülkemizde işsizlik oranı 9.7’ dir. İş-
sizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen süre ve 
miktarda yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir. Bu 
çalışmamızda İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları, 
işsizlik ödeneğinin miktarı, ödenme süresi ve kesilmesi  
konuları açıklanacaktır.

2-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA ŞARTLARI 

İşsizlik sigortasından İşsizlik ödeneğine hak kazanma 
şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 51 inci mad-
desinde düzenlenmiştir.   İşşizlik sigortası kanunun 51. 
maddesinde Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan 
hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı 
olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen baş-
vurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri 
ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış 
olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. 
İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere kanunda belirtilen süre 
ve tutarlarda yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir. 
İşsizlik ödeneği iş ilişkisinin sona erdiği her durumda 
ödenmez. İşten ayrılan  her sigortalı için ödenmez.

Buna göre:

A-İş akdinin işveren tarafından; 

- ........Fesih bildiriminde bulunarak sona erdirilmesi,

- ... İşçinin sağlık sorunları nedeniyle sonlandırılması,

- ............... İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile 
çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması 
nedeniyle sonlandırılması,

B-İş akdinin işçi tarafından; 

- ..........İş veya işyerinden kaynaklı bir sağlık sorunu 
nedeniyle feshedilmesi,

- İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri 
nedeniyle feshedilmesi,

- İşin bir haftadan fazla süre ile yapılmasını  engelleyici 
zorlayıcı bir sebep nedeniyle sonlandırılması, 

İŞŞİZLİK SİGORTASI KANUNUN’A 
GÖRE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK 
KAZANMA ŞARTLARI 

Gökhan BEDİR
Sosyal Güvenlik Denetmeni
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C- Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu 
sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalma,

D- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçme-
si, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin 
niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış 
olma,

hallerinde işsizlik ödeneğine hak kazanılmaktadır.

Yukarıda sayılan haller dışında işçinin kendi isteğiyle 
işten ayrılması veya işçinin ahlak iyiniyet kurallarına uy-
maması nedeniyle işveren tarafından işten çıkarılması 
durumunda işsizlik ödeneği ödenmemektedir.

İşsizlik ödeneği alabilmek için en az 600 gün işsizlik 
sigortası primi ödenmiş olması ve hizmet akdinin sona 
ermesinden önceki son 120 günlük sürede prim ödeye-
rek sürekli çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca hizmet 
akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapıl-
ması gerekmektedir. 

Genel olarak baktığımız zaman işsizlik sigortası fo-
nundan yararlanabilmek için işverene ve işçiye belirli 
sorumluluklar düşmektedir. İşverenlerin yasal süre içeri-
sinde işten Ayrılma Bildirgesi düzenleyerek hem Türkiye 
İş Kurumuna hem de sigortalıya vermesi gerekmektedir. 
Sigortalı işçi ise; işveren tarafından düzenlenerek ken-
disine verilen İşten Ayrılma Bildirgesi ile yasal süre içeri-
sinde kuruma başvurması gerekmektedir. Çünkü işsizlik 
sigortasından yararlanma şartlarından biri olan Türkiye İş 
Kurumuna başvuru yapılmaz ise sigortalı, işsizlik sigorta-
sından yararlanamaz.

3- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN MİKTARI 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık 
prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan gün-
lük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde 
hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanu-
nunun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük 
işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 
yüzde seksenini geçemez.

Örnek-1:Son dört aylık ödenen primlerinin ortalaması 
1000 tl üzerinden bildirilen kişiye396.96 tl aylık işsizlik 
ödeneği verilecektir.

4- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENME SÜRESİ 

İşsizlik ödeneğinin ne kadar süre ile ödeneceği, prim 
ödeme gün sayılarıyla orantılı olarak, 4447 sayılı Kanu-
nun 50 inci maddesinde ayrı ayrı belirtilmiştir.  Buna göre;

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 
gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç 
yıl içinde; 

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası pri-
mi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası pri-
mi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası 

primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,Süre ile iş-
sizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak sigortalı 
işsizin kendisine ödenmektedir. 

Örnek-2: Son dört aylık ödenen prim ortalaması 
1100 tl olan son 3 yıl içinde 912 gün sigorta bildirimi 
olan kişiye hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içinde 
İŞKUR’ a başvurması halinde 8 ay süreyle aylık 436.66 tl 
işsizlik ödeneği verilecektir.

5- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA 
KESİLMEKTEDİR 

İşsizlik ödeneği Ödenmesinde  hak düşürücü neden-
ler  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 52 inci madde-
sinde düzenlenmiştir. İşsizlik ödeneği almakta iken;

a) ........ Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve 
son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve 
ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde 
bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

b).. İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte 
çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 
yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,

c) ................................... Kurum tarafından önerilen 
meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı 
bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine 
karşın devam etmeyen,

d)  Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından 
yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi 
ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

6-SONUÇ

4447 sayılı kanunun 51. maddesinde Bu Kanun uya-
rınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belir-
tilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuru-
ma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya 
hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan 
prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik 
ödeneği almaya hak kazanırlar. İşsizlik ödeneği sigortalı 
işsizlere kanunda belirtilen süre ve tutarlarda yapılan pa-
rasal ödemeyi ifade etmektedir.  ..................................

İşsizlik Sigortası ve Fonunun asıl kuruluş amacı işsizlik 
ödeneği ödemek iken yararlanma şartlarının ağır olma-
sından bu ödemeler layıkıyla yapılamamakta, yapılanlar 
da kısa süreli ve düşük meblağlar üzerinden olmaktadır. 
işsizlik ödeneği alabilme şartlarının yeniden gözden ge-
çirilerek faydalananların kapsamını artıracak şekilde bir 
düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

İşsizlik ödeneği alan kişi işsizlik ödeneği aldığı sürede 
hizmet akdine dayalı olarak sigortalı çalışması halinde iş-
sizlik ödeneği kesilecektir. Sigortalı olduğu sürede işsizlik 
ödeneği ödenmişse, yasal faiziyle birlikte geri alınacağı 
unutulmamalıdır.
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Tersine mühendislik (Reverse Engineering);  Firma / 
şirket / şahıs veya topluluk tarafından oluşturulmuş, ya-
zılım veya donanımın kırılmasına, üzerine değişiklik yapıl-
masına veya açıklarının belirlenmesini sağlayan, çalışma 
prensiplerinin detaylı şekilde analizini içeren, bir teknoloji 
dalıdır.

İlk başta zor gibi görünebilir fakat işin içine girdikçe 
çok zevkli olduğunu göreceksiniz. 

Tersine mühendislik (Reverse Engineering) dünyası-
na girdikçe PC ‘nize ve onda kullandığınız programlara 
daha fazla hakim olduğunuzu fark edersiniz. Bu sayede 
assembly programlama dili konusunda da bir miktar bil-
giniz olacaktır. Zaten asıl amaç budur. Burada anlatılan 
yöntem sadece programların genel çalışma prensipleri 
konusunda bilgi vermek için yazılmıştır. Doğru olan dai-
ma bir programı parasını verip lisanslı olarak kullanmaktır. 

Programlar için çeşitli koruma tipleri mevcuttur. 

1) Disk bazlı korumalar

2) Hardware korumaları

3) Serial bazlı korumalar

4) Kısıtlama tabanlı korumalar

Genel olarak en yaygın koruma tiplerinden biri olan 
serial bazlı korumalardır. Bu tarz programlar register et-
mek için sizden bir kullanıcı adı ve şifre ister fakat siz eğer 
para veripte doğrusunu almadıysanız yazacağınız şeyler 
size “hatalı şifre” gibi yada benzer hata mesajlarıyla geri 
dönecektir. Tabi dünyada görülmemiş derecede ballı bi-
riyseniz ve attığınız şifre tutarsa o ayrı bir konu. İlerleyen 
derslerde sizlere örnek program crack yapılışı, kullanıcı 
adı ve şifrelerinin aşılması hakkında detaylı tutorial hazır-
lıcam. 

Ancak bunun için biraz Assembly öğrenmemiz gere-
kecek. Neden mi?  Bize işlemcimiz üzerindeki her komu-

ta aracısız erişim sağlar, diğer dillerde aynı işi yapsanız 
dahi sizin assembly ile işlemci üzerindeki hakimiyetiniz en 
üst düzeydedir ve bunu sizin kadar temiz yapabilecek bir 
programlama dili ve/veya derleyici yoktur. Yazdığınız her 
satır kod 1 ila 4 byte civarında olup çok az yer kaplar. 
Assembly bilmeyen bir insanın kaynak kodu anlaması 
imkansızdır. Her program derlendiğinde makina diline 
dönüşür. Bunlar assembly kodlarına dönüştürülebilirler. 
Buna disassembly olayı denir, bunu yapan programlar 
ise disassembler’lar dır.  Bu sayede assembly bilen bir 
insan zor da olsa diğer programların çalışma şekillerini 
inceleyebilir ve üzerlerinde oynama yapabilir. Bizim iste-
diğimizde tam olarak budur. Bu özellik de başka hiçbir 
dilde yoktur. 

Programı inceleme /reverse / değişiklik amacıyla bazı 
araçlar kullanırız, bunları  genel olarak kategori koyacak 
olursak;  

Debuggers

Disassemblers ~ Decompilers

Cryptography Tools

File Analyzers

Packers

Unpackers

Binary Analysis / Editing

IAT / PE Rebuilding

Patcher

Process Explorers / Monitors

Bu programların kullanımı hakkında detaylı bilgiyi 
ilerleyen makalelerde yazacağım. 32-bit Genel kullanım 
registerleri EAX,EBX,EDX,ECX,ESI,EDI,EBP ve ESP’ dir.  
Mantıksal ve aritmatik işlemler  

Adres hesaplamaları, Hafıza noktalarının gösterimleri 
Bu registerlar ile yapılır.  Kullandığımız araçların yanında 
programa müdahale edebilmemiz için bazı Assembly ko-
mutlarını bilmemiz gerek. 

REVERSE ENGINEERING 
(TERSİNE MÜHENDİSLİK) 
GİRİŞ:

Ahmet BİZER
SMMM

Basın Yayın Komisyon Bşk.Yrd.
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Mov :  Taşı demektir yani   “Mov” komutu 2 register 
veya 1 bellek bölgesi ile 1 register arasında byte,word 
veya dword uzunluğundaki verinin aktarımını sağlar. 
Önemli olan 2 değişkeninde aynı büyüklükte olmasıdır. 

mov alıcı,gönderici 

mov eax,edx                            ;eax=edx

mov ax,cx                                ;ax=cx

mov dword ptr ds:[esi],eax      ;esi tarafından adres-
lenmiş bellek bölgesine eax’in değerini koy. burada esi 
belleğin offsetidir. (c’deki pointer gibi)

mov ecx,123456                     ;ecx=12346 gibi…

Call  : Call a operation  komutu fonksiyonları çağır-
mak için kullanılır.Komut keninden soraki komutun baş-
langıcı stack’a koay ve hedefe sıçrar. Fonksiyon işi bit-
tiğinde “ret” komut ile stacktan devam edilcek noktanın 
adresini alır.  Programin akışı içerisinde istenildiği zaman 
başka bir yere şartsız atlanarak oradaki kodun çalışması 
sağlanabilir.

CMP komutu: Bu komut genelde şartlı dallanma ko-
mutlarından önce bayrakları etkilemek için kullanılır. CMP 
nin anlamı “compare” yani karşılaştır demektir. CMP`ler  
Operatorleri karşılastırmak için kullanılırlar. CMP hedef, 

kaynak = hedef , kaynak ile karşılaştırılır. 

Programların crack / reverse yapılırken en çok kullan-
dığımız Assembly komutu JMP komutudur. 

Şartlı Dallanma Komutları: İngilizce karşılığı Conditi-
onal Jump Instructions’dır. Bu tür komutlar işlendikten 
sonra program ya normal akışına yani komutları satır-sa-
tır işlemeye devam eder ya da normal akışından sapıp 
başka bir adresteki komutu işler. Asağıdaki listede belirt-
tigim gibi JMP komut haricindeki diger tüm atlama ko-
mutları eğer şartlı yerine gelmiyorsa kendinden sonraki 
opkod ile yoluna devam eder.. 

JMP  : Bu komut şartsız atlayan tek komuttur. Hiçbir 
şarta bağlı olmadan atlar ve kendisinden sonraya devam 
etmez.

JE  : Eğer eşit ise. Bu istediğimiz bir değeri şartlan-
dırmamıza yarar.

JNZ : Eğer 0 değilse atlama yapar. 

Sonraki makalemde tersine mühendislik için gerekli 
programların kullanımı ve teknik detayları hakkına bilgi 
vereceğim. 
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5510 Sayılı kanunun 88.Maddesinin 11.Bendi’’Kuruma 
fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi uygulamasında gider yazılamaz.’’ Hükmü gere-
ğince ödenmeyen sgk primleri için aşağıdaki işlemlerin 
uygulanması gerektiğini hatırlatırız.

ÖDENMEMİŞ SİGORTA PRİMLERİNİN 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

Sigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili olduğu 
dönemde gider veya maliyet hesabına borç 361 no.lu he-
saba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir.

 

Örnek: Bir hizmet erbabının ücret gideri aşağıdaki gibi 
muhasebeleştirilir. Ücret gideri maliyet unsuru ise 720 
(7/B seçeneğinde 791) no.lu hesaba borç yazılır.

 

_______/________

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ yada (720-730-
740-760)

          

335-PERSONELE BORÇLAR/VEYA 381- GİDER TA-
HAKKUKLARI

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

_________/_________

 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Primle-
rin Muhasebeleştirilmesi

 Zamanında Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhase-
beleştirilmesi

 Tahakkuk ettirilen ücret gideri yukarıdaki şekilde gider 
yazıldıktan sonra dönem sonunda halen ödenmemişse 
aşağıdaki kaydın yapılması ve ödenmeyen bu giderin ka-
nunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilme-
si gerekir. Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen 
sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının 

bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi top-
luca dikkate alınacaktır.

 

 

_________31/12/_________

361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ

368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ

VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

__________/_________

950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

950.01-Ödenmeyen SSK Primi

951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN

GİDER KARŞILIĞI

____________/___________

Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider 
kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildi-
ği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesap-
lar karşılıklı olarak kapatılır.

Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleş-
tirilmesi

__________/___________

368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA

TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER

YÜKÜMLÜLÜKLER

100-KASA / BANKA   

___________/__________

960-İNDİRİLECEK GİDERLER

960.10-Geçmiş Yıla Ait SSK Primleri

961-İNDİRİLECEK GİDERLER KARŞILIĞI

____________/__________

Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde “indirim” olarak dikkate alabilmek için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde 
indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olmalıdır. Ticari kazançta dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası geçerli olduğu için ödenmeyen sigorta primleri kazancın tespitinde gid-
er olarak dikkate alınacaktır. Bu durum Tekdüzen Muhasebe Sisteminin de bir gereğidir. Bu bakımdan mali kara ilişkin düzenlemeler beyanname üzerinde yapılmalıdır. 
Gider kaydedilen tutarın fiilen ödeme yapılmadığı için giderlerden çıkartılıp başka bir hesaba alınması (Gelecek Yıl Giderleri veya Ortaklardan Alacaklar gibi…) mümkünse 
de, bu tür kayıtlar işletmecilik prensiplerine, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve uluslar arası muhasebe standartlarına uygun değildir.

MEHMET ÖZBAL 
SMMM

ÖDENMEYEN SGK 
PRİMLERİNİN 
DURUMU



I.GİRİŞ

“İnsanların kayıtsızlığını ve miskinliğini görünce onlar 
için kendimi feda etmeye değmeyeceğine karar verdim.  
Onları uyandırıp gözlerini açmaya çalıştım bir süre.

Sence halkın ezici çoğunluğu hakikatin ne olduğuna 
aldırıyor mu ? Umurlarında bile değil ! sadece rahat bıra-
kılmak ve hayal güçlerini besleyecek masallarla kandırıl-
mak istiyorlar. 

Peki ya Adalet?” 

Hasan Sabbah-Fedailerin Kalesi Sayfa-444

II. BAKIŞ AÇISI 

“Cardona Köyü’ndeki komşularının bakış açısına 
göre, yaz kış aynı elbiseyle dolaşan Toto Zaugg müthiş 
bir insandı: Toto asla soğuk almaz, diyorlardı. Toto bir şey 
demiyordu. Soğuk alıyordu. Alamadığı şey paltoydu.”

      İnsanlar olayları ve kavramları, sahip olduğu dün-
ya görüşü, hayat tecrübesi, kültür, yaş, cinsiyet, ruh hali 
ve benzeri kişisel özelikleri çerçevesinde değerlendirir ve 
yorumlarlar. Buna kısaca “bakış açısı” diyebiliriz.  

Bu neden dolayı aynı olay veya aynı  kavram bir kişi 
için umut ve mutluluğu ifade ederken, bir başka kişi için 
ise tam tersi umutsuzluğu ve mutlusuzluğu ifade edebi-
liyor. İşte tam burada içerisinde bulunduğumuz ruh hali, 
kişisel özelliklerimiz ve hayat tecrübemiz  devreye  girip 
bakış açımızı doğrudan etkilemektedir. 

Uruguaylı  gazeteci, yazar  Eduardo Germán Hughes 
Galeano göre;

Baykuşun, yarasanın, bohemin, ve hırsızın bakış açı-
sına göre gün batımı kahvaltı saatidir. Yağmur turist için 
bir talihsizliktir, köylü için iyi haberdir.   Yerli halkın bakış 
açısına göre, turist görülesi bir şeydir.   Karayip yerlile-
rinin bakış açısına göre, tüylü şapkası ve kırmızı kadife 
ceketiyle Kristof Kolombo bu zamana kadar görülmemiş 
boyutlarda bir papağandı.  Güney’in bakış açısına göre, 
Kuzey’in yazı kıştır.  Bir solucanın bakış açısına göre, bir 
spagetti tabağı orjidir.  Hinduların kutsal bir inek gördüğü 
yerde, başkaları koca bir hamburger görür.  Hipokrat’ın, 
Galeno’nun, Maimônides’in ve Paracelso’nun bakış açı-
sına göre, hazımsızlık diye bir hastalık vardı, ama açlık 

diye bir hastalık yoktu.

III. ELEŞTİRİ ÜZERİNE 

Ellerimizde şarap kadehlerimiz, harika bir şömine ba-
şındayız. Şarabımız ağımızda buruk bir tat bırakıyor. Ente-
lektüel zırhımız bedenimizi sımsıkı sarmış. Tabi ki egomuz 
hemen yanımızda şöminenin kenarına usulca uzanmış. 
Ve başladık Anadolu’nun acılarını yazmaya gidip görme-
dik, yaşamadık ve ayaklarımız saplanmadı çamura ama 
bizim için önemli değil.  İçi doldurulmuş entelektüel yapı-
mız ve şımartarak büyüttüğümüz egolarımız bize yeter.

Ağızları beyninden  büyük insanlarla tanışmak, ve 
onların   hiç dinlemeden, görmeden kanarcasına eleş-
tirmesini izlemek. Aslında doğruluğu önemli değil ya da 
ne anlatmak istediğimiz amacımız karşı tarafın hisseleri-
ni parçalamak. Amaçsızca, cahilliğimizin verdiği cüretle, 
okumak, yazmak, ya da dinlemek  hiç önemli değil. De-
dim ya amacımız karşı tarafı susturmak, kırmak parçala-
mak.

Yukarıda bahsettiğimiz karakteristik yapı günlük ha-
yatta karşılaşacağımız iki tip insan modelidir. İkisinin de 
yaşam tarzları düşünceleri farklı olsa da ortak noktaları 
aynı “eleştirmek”. Ancak görmeden, dokunmadan, bil-
meden, okumadan eleştirmek. İkisinin de efendileri var. 
Birinki entelektüelizm ve egosu iken diğerinin ki ise ce-
haletidir. 

Eleştirinin doğasında fedakarlık ve sabır vardır. Eleş-
tirdiğiniz en ufak bir yazı ve düşünce aslında günlerce, 
aylarca verilen emeğin ürünüdür. Yoğrulmuş, işlenmiş ve  
içerisine gizli anlamlar yüklenmiştir. Tanımadan, anlama-
dan, bilmeden yapılan eleştiri size “Aptal” sıfatını yerleş-
tirmekten başka hiçbir işe yaramaz.

IV EGO 

Ego en kötü özgüven hile bazıdır. Egodan daha kötü-
sünü hayal bile edemeyiz. Çünkü onu göremezsiniz. En 
büyük düzmecede yerini alır. Sorun egonun bakacağınız 
son yerde olmasıdır. Kendi içinizde. Düşünceleri senin 
düşüncelerin gibi gösterir. Gerçek duygularınız gibi his-
settirir. Egolarını koruma ihtiyacı duyan insanlar sınır tanı-
mazlar, yalan söyler hile yapar çalar ve öldürürler. 

MALİ MÜŞAVİRLİK 
MESLEĞİNİN KIRILMA 
NOKTASI

İsmail TEKBAŞ
SMMM
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Ego sınırları dediğimiz alanı korumak için her şeyi ya-
parlar. İnsanlar mahkum olduklarını bilmezler bunun ego 
olduğunu bilmezler. Aradaki farkı asla anlamazlar. Başta 
aklın kendi ötesinde bir şey olduğunu kabullenmek zor-
dur. Bu kişinin ötesinde bir şeydir. Daha değerlidir. Ger-
çeği yorumlamada kapasitesi daha fazladır. 

Ego dini anlamda şeytan olarak kabul görür.  Ve tabi 
kimse egonun ne kadar zeki olduğunu anlamaz. Çün-
kü şeytanı yarattığı için suçu başkasına atmayı seçerler. 
Bu hayali dış düşmanı yaratmada çoğu zaman gerçek 
düşmanlar yaratırız. Bu ego içinde gerçek bir tehdittir. 
Ama aynı zamanda yaradılışında da vardır. Kafanızdaki 
ses size ne söylerse söylesin dış düşman diye bir şey 
yoktur. Bu düşman algısı Bize düşman olarak yansıyan 
egonun yansımasıdır. Bu açıdan bakarsak yarattığımız 
yüzlerce dış düşmanı aslında kendimizin yarattığını gö-
rürüz. En büyük düşman kendi algınız kendi cehaletiniz 
kendi egonuzdur.  

V. MALİ MÜŞAVİRLİĞİN KIRILMA NOKTASI 

Bakış açısı, eleştiri ve ego kavramları açıklamamızın 
temel nedeni aşağıdaki yapacağımız tespitte. Bu kav-
ramaları bildiğimizi ve tespitti yaparken  rasyonel dav-
randığımızı ve kendi özeleştirimizi yapacak kadar cesur 
olduğumuzu belirtmek içindi...

Doksanlı yıllar meslek mensubu sayımızın ciddi ar-
tışlarının yaşandığı yıllardır.  Günün şartları ve koşulları 
gereği mesleğe giriş yapan meslek mensuplarının çoğu 
lisans seviyesi eğitim düzeyi altında ve  akademik kari-
yerleri olmayan  kişilerden oluşmaktaydı. Hatta azımsan-
mayacak kısmı bu mesleği daha önce hiç  yapmamış 

kişilerdi. İşte doksanlı yıllar mali müşavirlik  mesleğinin 
kırılma noktasıdır. Bu kırılma sonrası,  mali müşavirliğin 
son yirmi yıllık süreci tamamen değişmiştir.  

Kırılma noktasının temel nedenleri olarak, o günün 
şartları, koşulları, geçiş dönemi  ve eğitim düzeyi yeterli 
insan sayısının azlığı olarak sıralana bilinir. Ancak bizim 
için esas olan kırılma noktasının mesleğimize olan etki-
leridir. Ve günümüzde bile meslek hayatımızda yaşadı-
ğımız birçok sorunun aslında bu etkiler sonucu ortaya 
çıktığıdır.   Son yirmi yıllık süreç içerisinde mesleğimize 
ulusal alanda ve uluslar arası arenada yön veren, kalifiyeli 
meslek mensupları yetişmemiş. Mesleğimiz muhasebe 
büroları ve vergi daireleri arasına sıkışmış kamuoyunu 
nezdinde gerek anlaşılamamış gerekse hak ettiği saygı-
yı görememiştir. Yeni teoriler kavramlar oluşturulmamış 
bunun yerine ithal edilmiştir. Neleri ithal etmişiz?   Kav-
ramları, teorileri, formülleri,  beyinleri,  hatta Bağımsız de-
netçiyi velhasıl muhasebe adına birçok şeyi… 

Peki bu süreç içerisinde, mesleğin gelişimini sağlaya-
cak ve mesleğe uluslar arası arenada yön verecek olan 
gençler nerede? Bizim oluşturduğumuz,  sınav kuyrukla-
rında, iş peşinde, aş peşinde, hak peşinde…

Peki ya adalet?

VI. SONUÇ 

Kendimiz için, mesleğimiz için, gençler için. Tek bir 
basit gerçeği keşfettiğinizde. Hayat çok daha geniş ola-
bilir. Ve etraftaki hayat dediğiniz her şeyin sizden daha 
zeki olmayan insanlar tarafından yaratıldığıdır. Ve siz onu 
değiştirebilirsiniz. STEVE JOBS
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İhracatçılara getirilen  istisnalardan bir tanesi de yurti-
çi teslimlerde yüklenilen KDV istisnasıdır.3065 sayılı KDV 
kanununun ikinci kısım birinci bölümü ihracat istisnasını 
konu almıştır  .Aynı bölümün 11md/1 c bendi İhraç kayıtlı 
satışları ele almaktadır.Kanun metnine göre ; 

‘İhraç edilmek şartıyla İmalatçılar  tarafından kendileri-
ne teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracat-
çılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen 
ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan 
bu vergi , vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil 
olunur.

Yazımızın konusu İhraç Kayıtlı Teslimler de tarafların 
neler yapması gerektiğidir. Faturanın kesilmesi aşama-
sından beyanın verilip Tecil, Terkin veya İade aşamaları 
yükümlülükleri, beyanları ve bu yükümlülükleri zamanın-
da yerine getirmediklerinde karşılaşacakları yaptırımları 
kapsamaktadır.

İHRAÇ KAYITLI TESLİMİN AŞAMALARI NELERDİR?

1. İhracatçı Firmanın İhraç Edeceği  Malı  Satın Al-
ması

2. İhracatçı firma aradığı malı imalatçıdan yukarıda-
ki i şartlarla teslim alır.

3. İhracatçı firma bu malı 3065 sayılı KDV kanunu-
nun 11/c maddesi ile talep ettiğini ve bu işlem için KDV 
ödemeyeceğini söyler. İmalatçı firma malı satar

İmalatçı firmada sattığı mal için KDV tahsil etmez ama 
bu tahsil etmediği KDV’yi ilgili dönem beyannamesinde 
normal satışlarıyla beraber gösterir.

Dikkat 1:

İmalatçı kestiği faturanın üzerine aşağıdaki ibareyi ek-
lemek zorundadır.

“3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edil-
mek şartıyla teslim ettiğimizden KDV tahsil edilmemiştir.”

İhracatçı Firma Faturayı Kayıtlarına Alır

Yaptığımız satış 1.000,00 YTL olsun ve KDV oranı 
%18 hesaplanarak 180,00 YTL olarak fatura edilmiştir. 
Toplam bedel 1.180,00 YTL. Devreden ve iade KDV dik-
kate alınmamıştır.

İHRAÇ KAYITLI 
TESLİMLER VE 
TARAFLARI:

MELTEM KILIÇ 
SMMM
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Mal İhraç edileceğinden  

153 Ticari Mallar Hesabı              1.000,00

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde 
düzenlenen tecil – terkin sistemi ile ilgili olarak yayımla-
nan 27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebli-
ğinin(13) 7. bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının 
ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle 
imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmek-
tedir.

191 İndirilecek KDV                            0,00

İhracatçının KDV açısından, ihraç kayıtlı teslimlere iliş-
kin yapacağı bir

İşlem bulunmamaktadır. Çünkü ihracatçı, ihraç kay-
dıyla aldığı mallar için

KDV ödememekte ve ihracatçı gerçekleştirdiği mallar 
için de KDVK’nun

11/1-c bendi hükmü dâhilinde KDV tahsil edeme-
mektedir.

                                                           320 Satıcılar                        
1.000,00

Dikkat 2:İhracatçı KDV ödemediği için 180,00 YTL tutarı 
dikkate almadı.

Dikkat 3:Söz konusu mallar ihracatçıya teslim tarihini ta-
kip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi 
halinde tecil edilen vergi terkin olunur.

Dikkat 4:Yukarıdaki tebliğ kapsamında işlem yapılma-
mışsa tecil-terkin kavramından bahsedilmez.

2.4.İmalatçı Firma Faturayı Kayıtlarına Alır

192 Diğer  KDV                            180,00

120 Ticari Alacaklar                    1.000,00

600 Yurtiçi Satışlar               1.000,00       

391 Hesaplanan KDV            180,00 

KDV Beyannamesinin Tablo 1 Teslim ve Hizmetler Be-
deline yapılan ihraç kayıtlı işlemler normal satışlarmış gibi 
yazılır.

Matrah            6-8-10-12 nolu satırlar

KDV               7-9-11-13 nolu satırlar

İhraç Kayıtlı Satış Tablo 10 İhraç Kaydıyla Teslimler 
bölümüne yazılır

Teslim Bedeli  KDV oranına göre yazılır.84-86-88. sa-
tırlar

Tecil Edilebilir KDV 89 nolu satıra yazılır.(Müşteriden 
tahsil edilemeyen KDV)

İade Edilecek KDV 90 nolu satıra yazılacak.

Dikkat 5:40 nolu iade edilmesi gereken KDV tutarına hiç-
bir rakam yazılmaz İade rakamı sadece 90 nolu satırda 
gösterilir.95 nolu tebliğ gereği 83 nolu satır hiç kullanılma-
yacak boş kalacak.

2.4.1.Ödeme Çıkarsa

Hesaplanan KDV ile İndirilecek KDV arasındaki fark 
pozitif çıkarsa yani Hesaplanan KDV fazla çıkarsa işlet-
menin KDV ödemesi çıkar.Bu durumda , KDV ihraç ka-
yıtlı tutar kadar tecil  edilir.ihraç kayıtlı satış fazla ise iade 
olarak imalatçı firmaya geri ödenir.Vergi Dairesinin istediği 
belgeleri   fatura  tarihini takip eden ay başından itibaren 3 
ay içerisinde tevsik edilmesi şartıyla  terkin işlemi  yapılır.

2.4.2.Devir Çıkarsa

İhraç kayıtlı tutar kadar iade edilecek bu işlemde ,iade 
tutarı 90 nolu satıra yazılacak.ihracat gerçekleşince vergi 
dairesinin istediği belgeleri(aşağıda istenilen belgeler be-
lirtilmiştir.)  tevsik ederek iade işlemi başlatılır.

2.4.3.Tecil-Terkin İşlemleri

Tecil durumunda tecil rakamını beyannamenin hangi 
tablosuna yazacağımızı yukarıda anlattık .Terkin işlemi 
için neler yapılacak?

Bu durumda  İhracatçıları KDV yükünden kurtararak 
iade işlemleriyle uğraşmalarını önlerken asıl  külfet ima-
latçı firmanın üzerinde kalmaktadır.Terkin işlemeleri için 
İhracatçı firmadan Gümrük Çıkış Beyanının Noter ,yada 
YMM onaylı örneğini ,İndirilecek KDV  listesini  ve  sa-
tış faturalarını elde etmek için  ihracatçı firmayla telefon 
trafiği başlar. İhracatçı firmanın Gümrük Çıkış Beyanında 
imalatçı firma sütununda imalatçılar listesinde unvanının 
yazılması(unvan doğru yazılmalı) sağlanır.Unvanın yazıl-
mamış veya yanlış yazılmış  olmasının sorunları ,İdareye 
dilekçe hazırlanması, dilekçenin takibi ,terkin veya iade 
işlemleri vergi dairesine git  geller  bunlar hep zaman kay-
bı ve sorun olarak imalatçı firmanın karşısına çıkmaktadır.
Ne yaparsın bir kere ihraç kayıtlı satışı yapmış bulunmak-
tasın.

3.TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI

3.1.İhracatçı Firma ve Sorumlulukları

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde 
düzenlenen tecil – terkin sistemi ile ilgili olarak yayımla-
nan 27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebli-
ğinin(13) 7. bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının 
ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle 
imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmek-
tedir.

Ancak, ihraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya 
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ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla tes-
lim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak ger-
çekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya 
ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurt dışındaki müşte-
riye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca 
yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında 
işlem yapılması mümkündür. Bu şekilde gerçekleşen iş-
lemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç 
kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim 
ve unvanlarının yer alması gerektiği de tabiidir

İhracatçının KDV açısından, ihraç kayıtlı teslimle-
re ilişkin yapacağı bir işlem bulunmamaktadır. Çünkü 
ihracatçı,ihraç kaydıyla aldığı mallar için KDV ödememek-
te ve ihracatçı gerçekleştirdiği mallar için de KDVK’nun 
11/1-c bendi hükmü dahilinde KDV tahsil edilmemekte-
dir.

Bir teslimin ihracat sayılabilmesi için  KDV  12/1 mad-
desinde gerekli şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Şöyle ki;

a-Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest böl-
gedeki alıcıya yada yetkili gümrük antreposu işleticisine 
yapılmalıdır.

b-Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 
Bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest böl-
geye vasıl olmalı yada yurt dışındaki müşteriye gönderil-
mek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışın-
daki alcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya 
bizzat alıcı tarafından işlenmesi  veya herhangi bir şekilde 
değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

Gümrük antreposuna konulan malın ih-
racatının belirlenen sürede veya şartlara 
uygun olarak gerçekleşmemesi veya 
tevsik edilememesi hallerinde ziya uğ-
ratılan vergi buna ilişkin olarak kesile-
cek ceza ve hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesinden katma değer 
iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi 
de müteselsilen sorumludur.

Yurt dışındaki müşteri tabiri;

İkametgahı , işyeri, kanuni ve iş mer-
kezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde 
bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen 
faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

Dikkat 6:23 seri nolu KDV Genel Tebliği C Bölümünde 
“ihracatçıların imalatçılar dışındaki kişilerden ihraç edil-
mek kaydıyla dahi olsa, satın aldıkları mallara ait katma 
değer vergileri için bu şekilde işlem yapılması mümkün 
değildir” denilmektedir.

 3.2.İmalatçı Firma ve Sorumlulukları

İmalatçı Tanımı 23 seri nolu KDV Genel Tebliğinde 
KDVK 11/c maddesinde bir maddenin şeklini niteliğini 
veya terkibini makine alet veya el emeği yardımı ile kıs-
men veya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade 
eder denilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre 
imalatçının;

1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz 
olması,

Bu şartlara sahip olan imalatçılar ihraç kaydıyla ihra-
catçılara mal teslim ettikleri dönemde bir kere ile sınırlı 
olmak üzere Noter onaylı Sanayi Sicil Belgesi KDV beya-
nına ek olarak verilmelidir.

2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar 
Derneklerine kayıtlı bulunması,

Bu şartlara sahip olan imalatçılar ihraç kaydıyla ihra-
catçılara mal teslim ettikleri dönemde bir kere ile sınırlı 
olmak üzere Noter onaylı Esnaf ve Sanatkarlar Dernekle-
rine üye Belgelerini  KDV beyanına ek olarak verilmelidir.

3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,

Maliye Bakanlığının 20.06.1992 tarih ve 2601011 sa-
yılı özelgesinde imalat işinde 5 kişiden az işçi çalıştırılması 
İhraç kayıtlı teslim yapma kabiliyetini ortadan kaldırdığı 
görüşünde.

Bazı vergi hukukçuları da 5 işçiden daha az işçi ça-
lıştırılsa dahi ispat edilmek şartı ile Tecil terkin uygulama-
sının yapılmasında hiçbir sakınca olmadığı görüşündeler.

4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda 
gerekli araç parkına sahip olması,

5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üre-
timine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da 
yaptırmaları halinde,

a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde 
yazılı üretim dallarında yaptırmaları,

b) Fason olarak yaptırılan imalatta 
işin riskini ve organizasyonu üstlen-
meleri,

c) Fason olarak imal ettirilen 
mallarla ilgili ham madde ve yardım-
cı maddeleri temin etmeleri, gerek-
mektedir.

3.2.1.İhracatın Belirlenen Süre 
İçinde Gerçekleştirilmesi Hali

İhraç kayıtlı olarak verilen malların 
ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay 

başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde 
tecil edilen vergi terkin edilir. (Süre aşımı söz konusu ol-
duğunda on beş gün içinde vergi dairesinden ek süre 
alınabilir.)

“ 3065 saylı KDV Kanununun 11/c mad. hükümle-
rine göre, ihraç edilmek şartıyla

teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ibare-
sinin bulunma zorunluluğu da unutulmaması gereken 
önemli bir husustur.

90 No.lu satırda bulunan İade Edilecek Tecil Edile-
meyen KDV’nin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönem-
de  84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 
(I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin dilekçe ekinde 
vergi dairesine ibraz edilmesi

ile mümkün olacaktır.
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İhraç kaydıyla satışlarda

- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük ida-
resi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

- (05.07.2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 
Tebliği ile değişen hali) ihraç kayıtlı teslimin gerçekleşti-
ği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi 
listesi,

- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya 
liste,

- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış 
yapılması halinde, ihracatçıdan temin edilen ve münha-
sıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre fa-
aliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca 
düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya 
özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği .

İade Talebi

Mükellefler ihraç kayıtlı teslimlerden doğan iadeleri 
için ihracatın gerçekleştiği dönemde iade talep dilekçe-
si ve yukarıda yazılan belgelerle beraber vergi dairesine 
müracaat edebileceklerdir.

Terkin İşlemleri

Terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafın-
dan ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edil-
diğini gösteren Gümrük Çıkış Beyannamesinin aslı veya 
Noterden onaylı bir örneğinin vergi dairelerine ibraz edil-
mesi zorunludur. Ancak, Bakanlığa yansıyan olaylardan, 
aynı türden malların birden fazla imalatçıdan alınıp, tek bir 
gümrük çıkış beyannamesi ile aynı zamanda ihraç edil-
mesi halinde, ihraç edilen malların içerisinde terkin tale-
binde bulunan imalatçıya ait kısmının belirlenemediği ve 
bu durumun terkin uygulamasında tereddütlere yol açtığı 
anlaşılmaktadır.

İmalatçıların ihraç kaydıyla satmış oldukları malların, 
başka imalatçıların aynı türdeki malları ile birlikte ihraç 
edilmesi halinde, söz konusu mallara ait tecil edilen vergi-
nin terkini için imalatçılar, vergi dairesine yapacakları mü-
racaatta, kendileri tarafından teslim edilen malların ihraç 
edildiğini gösterir, ihracatçı firmadan alacakları bir belgeyi 
de gümrük çıkış beyannamesine ekleyeceklerdir.

3.2.2.İhracatın Belirlenen Süre İçinde Gerçekleştiril-
memesi Hali

KDV 11/1 c bendinde İmalatçılar isterlerse ihraç kay-
dıyla satış yapabilmektedir.İhraç kaydıyla satışta imalatçı-
ya düşen sorumluluklara bakıldığında ihraç kayıtlı satışın 
hiç de vergi sorumluluğunda adil olmadığı gözlenmekte-
dir.Bu sebeplerdendir ki ihraç kayıtlı satışlara yanaşma-
yan imalatçılar bulunmaktadır.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleş-
tirilmemesi halinde tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği 
tarihten itibaren 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 51 md göre be-
lirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

İhraç kayıtlı olarak verilen malların ihracatçıya teslim 
tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde 

ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilir. (Süre 
aşımı söz konusu olduğunda on beş gün içinde Vergi Da-
iresinden ek süre alınabilir.)

(4842 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle eklenen bent 
Yürürlük; 01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya 
beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleş-
tirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu ta-
rihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, 
Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi ha-
linde Vergi Dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir. “

5-SONUÇ

Yukarıda anlatılanların ışığı altında görülen o ki 3065/11 
c hükmü gereğince yapılan teslimler ihracatçı firmalara 
finansman kolaylığı sağlarken yapısı gereği zaten uğraş-
tırıcı olan imalatçıların işleri tecil-terkin ve iade kavram-
larıyla iyiden iyiye zorlaşmaktadır.İhraç kayıtlı teslimlerde 
İmalatçı üzerindeki KDV yükünü tecil-terkin kavramlarıyla 
sadeleştirmeye  çalışan Maliye Bakanlığı  bürokratik iş-
lemlere adeta işi zorlaştırıyor.Bu arada ihracatı yapacak 
firmanın ihracatı kısmi yapması , Gümrük Beyanname-
sinde imalatçı isminin yazılmaması yada yanlış yazılması 
, ihracatı zamanında yapmaması yada hiç yapmaması , 
süre uzatımı için imalatçının takibi , ihracatçının malı iade 
etmesi , yada ithalatçının malı iade etmesi , kur farkı iş-
lemleri  vb işlemlerin zamanında yapılamaması  6183 
sayılı A.A.T.U.H.K. gereği cezalı işlemlerle karşı karşıya 
gelmesi imalatçıları nereden yaptım “İhraç Kayıtlı Bu Satı-
şı “ dedirtmeye getiriyor.Bu türlü olayları  bir nebzede ön-
lemek için ihracatçı firma ile ihracatın süresinde yapılması 
için bir Taahhütname yada Teminat Çekialınmak suretiyle 
imalatçı kendini garanti altına almış olacaktır.
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Son dönemde yaşanan finansal problemler, döviz 
artışı, faiz indirimi konusunda devletin en üst kademe-
sinde yaşanan tartışmalar insanları endişeye sürüklü-
yor. 

Sonsuz faiz, hatır çekleri, çek kardeşliği, dedikodu, 
tedirginlik, borçları yenilememe ve kriz...

Hatır çekleri bankacıların ürettiği ve bankacılık siste-
mini yanıltmaya yönelik bir işlemler bütünüdür.  Aslında 
gerçeği yansıtmayan fiktif bir işlemlerdir. Bankalar para 
satmak uğruna firma sahiplerini bu yola bilinçli olarak 
ittiler. Doğru kredi üretmediler. Satışının tamamı ihracat 
olan firmalara çek getir ve sana çek karşılığı kredi vere-
lim diye söze başladılar. Bu sonuç insanları heveslen-
dirdi ve düşünmeden kredileri kullandılar. 

İki bankacı bir araya gelince firmaların iç sistemlerini 
finans durumlarını dedikodu malzemesi yaptılar. Hangi 
firmanın durumu iyi hangisinin durumu kötü dedikodu-
sunu yaydıkça yaydılar.  Sonunda da bankacılar kendi 
eştikleri çukura düştüler.

‘’ ne yapmalı’’ sorusunun cevabından çok ‘’ne yap-
mamalı’’ sorusuna cevap vermeye çalışan iktisat bilimi-
nin temel prensibi; var olan kadar harcamaktır. İktisat, 
gelecek gelirleri tahmin edip harcamak değildir. Aksine 
mevcut durumda ne kadar harcama yapıp, ne kadar 
tasarruf edeceğimizle ilgilenir. Birkaç iktisatçı bir araya 
gelse birinin dediğini diğeri onaylamaz. 

Sanayi ve ticaret şirketleri için rekabet sorgulaması 
yapılmaktadır. Hatta bunun için ülkemizde bazı düzen-
leme kuruluşları dahi vardır. Ancak finans şirketleri için 
aynı yapıdan söz edemeyiz. Hatta bu konu tam bir ta-
budur. Çünkü onlar güvenli kuruluşlardır. Ama unutul-
mamalıdır ki bu ülkede 2001 yılında yaşanan krizin ana 
sebebi bankalardır. Bu krizde bankalar battı. Ülkemize 
de maliyeti 500 milyar doları buldu ve aştı.

Bugün ise, yine ne kadar güvenli oldukları tartış-
malı hale gelmiştir. Bunu da üzülerek görmekteyiz. Bu 
olaylar sonucunda bankalara güven azalmış ve herkes 
tedirgin olmuştur.

Gelişmekte olan ülkelerde nedense yabancı yatı-
rımcıların tabi olduğu mevzuat ve vergiler hep muğlak 

durumdadır. Hazineler, bu yatırımcılar kaçmasın diye 
yüksek reel faiz teklif etmek zorundadırlar. Bu durum 
sözde modernleştirilen ülkenin sadece finansal piya-
sasını bozmakla kalmaz, reel piyasasını da tahrip eder. 
Bu durumda uluslar arası fonlar bu firmaları kelepir fi-
yatlara alır.

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini büyük fi-
nans kuruluşları deney laboratuarı olarak kullanılır.  Bu 
bankalar o kadar büyüktür ki kasalarında trilyonlarca 
dolar vardır. Ülkemizde merkez bankasında 100 -150 
milyar dolar rezerv bulunduğunu düşünürsek büyüklü-
ğünün ne kadar olduğu daha iyi anlaşılır. 

Önemli olan parası olan kişiye kredi vermek de-
ğildir. Çünkü o kişinin kredi talebi düşüktür ve arzu 
edilen faiz oranı tatbik edilemez. Geliri düşük ve yas-
tık altında birikimi olduğu tahmin edilen kesime kredi 
vermek daha karlıdır. Bu kesim iflas edince sermayesi 
ile borcunu öder. Bu da kredi verenlerin asıl istediğidir. 
Çünkü önemli olan faiz kazancıdır ve anapara dönüp 
bakılmayacak kadar önemsizleşmiştir. Geçmişten gü-
nümüze gelene kadar ödenen faizlerin toplamı borcun 
anaparasını çoktan geride bırakmıştır.

Çek kardeşliği insanları oluğundan büyük göster-
miş ve sarhoş etmiştir. Firmaları kontrol edemez bir kı-
sır döngüye sokmuştur. Firmaların finansal yapı bozul-
muş ve iflas etmiştir. Kriz sadece toplumu vurmuştur. 
Bankalar ise sadece alacaklarını ötelemek durumunda 
kalmıştır. 

Bununla geçmiş olsun diyelim. 

ÇEK KARDEŞLİĞİMİ 
YOKSA 

ÇEK KALLEŞLİĞİ Mİ?

Mehmet Emin TATLI
SMMM
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03/03/2004 tarihinde 25391 nolu resmi gazete ile ya-
yınlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre;

İŞ SÖZLEŞMESİ

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;

İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve 
işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, 
yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret 
ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, 
varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası 
hususlarının bulunması gerekir.

Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre 
çalışma biçimine göre sözleşme belirtilmek şartıyla azal-
tılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63(1) üncü maddesindeki 
süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma 
ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçir-
diği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde ça-
lışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde 
bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. 
Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim 
şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Konut kapıcısına ücreti nakit ödenmekle birlikte, söz-
leşmede belirtilmek şartıyla ayni olarak da ödenebilir. 
Haftada 1 gün hafta tatili izni verilmelidir. Sözleşmede 
belirtilmek şartıyla tatil günleri hafta içi de kullandırılabilir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp ça-
lıştırılamayacağı iş sözleşmesinde belirtilir. Eğer ulusal ta-
til günlerinde çalıştırılacaksa, kapıcının maaşı İş Kanunda 
belirtilen durumlara göre 1,5 veya 2 kat ödenir.

Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin 

kullandırılır. Yani 1-5 yıl arasında çalışan kişiler 14 iş günü, 
6-15 yıl arasında çalıştırılan kişiler 20 iş günü, 15 ve daha 
fazla çalışanlar için 26 iş günü yıllık izin ücreti verilir. Yıllık 
izin anayasal bir hak olup kullandırılması zorunludur.

Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde 
görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir. 
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

KAPICI KONUTU

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu de-
ğildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konu-
tun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetme-
likleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir. 
Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş söz-
leşmesinin devamı süresince kira istenemez. 

Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine 
kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme 
ile belirlenir. Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2(2) nci maddesi hükümle-
ri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden 
doğan haklar saklıdır.

Dipnot:

(1) Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın 
çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, 
günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık 
çalışma süresini aşamaz. 

(2) Ek Madde 2 - Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya 
sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu 
yerleri onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin baş-
vurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır.

KAPICILARIN ÇALIŞMA 
KOŞULLARI

ALİ İHSAN KAYACI
SMMM
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Günümüzde pazarlama elemanlarının sıkça baş vur-
duğu pazarlama tekniklerinden biride  satışı yapılan ma-
lın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın 
verilmesi. Bir malın alıcıya veya adına hareket edenlere 
devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde 
ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de KDV’ye 
konu olmaktadır.

Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal 
işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptık-
ları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir 
malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçek-
leşen işlemlerde, özendirme (promosyon) ürünü açısın-
dan bir bedelsiz teslim söz konusu olmaz. Zira, firmanın 
genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan 
katma değer artar. 

Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen mal-
ların özendirme (promosyon) ürünü olarak müşterilere 
verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini 
taşıdığından, bu malların alış bedelleri pazarlama ve satış 
gideri olarak kaydedilebilir.

Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde 
vergilenen özendirme (promosyon) 
mallarının müşterilere ve-
rilmesi sırasında KDV 
hesaplanmasına ge-
rek bulunmayıp, bu 
ürünler için yükleni-
len KDV ise indirim 
konusu yapılabilir.

Bu durum, KDV 
sistemindeki farklı 
oran uygulaması ne-
deniyle bazı sorunlara 
neden olmakta ve dü-
şük oranda vergiye tabi bir 
malın yanında yüksek oranda 
vergiye tabi bir malın özendirme 
(promosyon) ürünü olarak verildiği 
hallerde, özendirme (promosyon) ola-
rak verilen malların ticaretini yapan firma-
lar açısından haksız rekabet sorunu ortaya 
çıkmaktadır.

3065 sayılı Kanunun (29/4) üncü maddesi ile 
vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkla-

rı, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan ver-
meyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun ola-
rak giderme ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenleme 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu yetki çerçevesinde, özendirme (promosyon) ürünü 
olarak verilen malın (aynı işletmede imal veya inşa edilen-
ler dahil) tabi olduğu KDV oranının;

- Satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha 
düşük oranda olması halinde özendirme (promosyon) 
ürünü için yüklenilen KDV’nin tamamının indirim konusu 
yapılması,

- Satışı yapılan malın tabi olduğu KDV oranından yük-
sek olması halinde ise özendirme (promosyon) ürünü için 
yüklenilen KDV’den, satışı yapılan malın tabi olduğu ora-
na isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan 
kısmın gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya 
maliyet olarak dikkate alınması, uygun görülmüştür.

Her iki durumda da özendirme (promosyon) ürünü 
olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı işletmede imal 
veya inşa edilen malların; ne kadarının aynı dönemde 

ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin verileceği, 
ne kadarının stoklarda kalaca-

ğı bilinemediğinden bu 
mallara ilişkin olarak 

yüklenilen vergi, ön-
celikle “indirilecek 
KDV” hesabına 
alınır. 

Birinci durum-
da, özendirme 

(promosyon) malla-
rının alımı, imal veya 

inşası ile her hangi 
bir bedel alınmaksızın 

müşterilere verilmesi iş-
leminin aynı dönemde veya 

farklı dönemlerde gerçek-
leşmesi, bu mallarla ilgili olarak 

yüklenilip indirim konusu yapılacak 
KDV açısından bir önem taşımaz.

Özendirme (promosyon) ürününün tabi ol-
duğu KDV oranının, satışı yapılan malın tabi oldu-

ğu orandan yüksek olduğu hallerde ise;

ÖZENDİRME 
(PROMOSYON) 
ÜRÜNLERİN TESLİMİNDE 
KDV HESAPLANMASI 

ADEM SATAN
SMMM
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- Özendirme (promosyon) olarak verilen malların alı-
mı, imal veya inşası ile ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin 
müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde gerçekleş-
mesi halinde, bu mallarla ilgili olarak yüklenilen ve önce-
likle “indirilecek KDV” hesabına alınmış olan KDV’den, 
satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım 
dışındaki tutar, “indirilecek KDV” hesabından çıkarılarak 
gider hesaplarına intikal ettirilir.

- Özendirme (promosyon) ürününün satın alındığı ya 
da işletmede imal veya inşa edildiği dönemde değil de 
daha sonraki dönemlerde müşterilere verilmesi halinde 
ise bu ürünlerle ilgili olarak malların satın alındığı, imal 
veya inşa edildiği dönem beyannamesinde “indirilecek 
KDV” olarak beyan edilen tutardan, satışı yapılan malın 
tabi olduğu orana isabet eden kısmın düşülmesinden 
sonra kalan tutar, ürünlerin ayrıca bir bedel alınmaksızın 
teslim edildiği dönem beyannamesinin “İlave Edilecek 
KDV” satırına dahil edilerek beyan edilir ve aynı miktar 
gider veya maliyet hesaplarına alınır.

Özendirme (promosyon) ürünü için yüklenilen vergi-
den indirim konusu yapılacak kısım;

Özendirme (promosyon) ürünü için yüklenilen vergi 
tutarı X Satışı yapılan malın tabi olduğu oran

  Özendirme (promosyon) ürününün tabi 
olduğu oran

formülü ile hesaplanır, artan kısım gider veya maliyet 
olarak dikkate alınır.

Öte yandan, özendirme (promosyon) ürünü olarak 

verilen malların alışı sırasında yapılan di-
ğer giderlere ilişkin yüklenilen KDV genel 
hükümler çerçevesinde indirim konusu 
yapılır.

Örnek 1:(A) gazetecilik firması, periyo-
dik dönemler halinde veya her gün gaze-
tenin yanında ek olarak bir dergi vermek-
tedir. Gazetenin satışını artırmak amacıyla 
ve ayrıca bir bedel alınmaksızın verilen bu 
dergi, işletmede yaratılan katma değerin 
bir unsuru niteliğinde olduğundan tesli-
minde ayrıca KDV hesaplanmaz. Gazete 
ve derginin teslimi aynı oranda KDV’ye 
tabi olduğundan, dergi için yüklenilen 
verginin tamamı indirim konusu yapılır.

Örnek 2:Bir deterjan firması, imal 
ederek satışını yaptığı ürünlere olan tale-
bi artırmak amacıyla 4 kg deterjan alan 
müşterisine, ayrıca bir bedel almaksızın 
1 kg daha deterjan vermek suretiyle bir 
kampanya düzenlemiştir. Deterjanların 
toplam bedeli 20 TL’dir. Bu işlemde satışı 
yapılan mal 4 kg değil 5 kg deterjandır. 
Dolayısıyla, satışı yapılan malın teslim be-
deli olan 20 TL üzerinden KDV hesap-
lanması, yüklenilen KDV’nin tamamının 
indirim konusu yapılması gerekir.

Örnek 3:(A) gazetecilik işletmesi, 
okurlarına 30 kupon karşılığında kitap 

vereceğini taahhüt etmiş ve Aralık/2014 döneminde (B) 
firmasından 80.000 adet kitap satın almıştır. Bu alış işle-
mi sırasında 800.000-TL mal bedeli ve 64.000-TL KDV 
ödemiştir.

Gazete işletmesinin okurlarına vereceği kitapların 
bedelleri gelir ve kurumlar vergisi açısından pazarlama 
gideri olarak kabul edilir ve ayrıca bir bedel alınmaması 
koşuluyla, bu ürünlerin tesliminde KDV hesaplanmaz.

Bu işlemde satışı yapılan mal gazete olup teslimi (% 
1), özendirme (promosyon) ürünü olarak verilen kitap ise 
(% 8) oranında KDV’ye tabidir. Gazete işletmesi, özendir-
me (promosyon) mallarının alımı için yüklendiği KDV’nin 
tamamını öncelikle “indirilecek KDV” hesabına alır. Özen-
dirme (promosyon) mallarının tümünün aynı dönemde 
müşterilere verilmesi halinde, işletmenin kitaplar için yük-
lendiği KDV’den, sadece ana malın tabi olduğu orana 
(% 1) isabet eden kısmı indirim hesaplarında kalır, artan 
kısım gider hesaplarına alınır. Yukarıdaki formül çerçeve-
sinde indirim konusu yapılacak KDV;

64.000 TL x (1 : 8) = 8.000 TL olarak hesaplanır.

(64.000 – 8.000 =) 56.000 TL ise gider olarak dikkate 
alınabilir.

DİPNOT: Güzel Türkçemizi korumamız açısından dili-
mize yerleşmiş yabancı kökenli kelimelerin yerine Türkçe 
karşılıklarını öğrenip bunları kullanmamız daha isabetli 
olur diye düşünüyorum. 
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*Envanter defterine, dönem sonu mizandaki mevcut 
cari borç ve alacak bakiyelerinin çıktısı, amortisman tab-
losu, dönem sonu envanteri . mutlaka yazılmalı ve firma 
yetkilisi tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır. (Gelir tablo-
su envanterine yapıştırılmamalıdır.)

 * K.D.V. Kan.Madde 34 Gereğince , KDV dâhil olarak 
düzenlenmiş faturalarda KDV’nin mutlaka gösterilmesi 
gerekmektedir. Kdv dahil faturalara karşı firmanın kaşesi 
basılmalı ve paraf attırılmalıdır. 

*Kasadan , 8.000 TL üstü çıkış yapılmamalıdır. 8.000 
TL üstü ödemeler için mutlaka banka dekontu, çek veya 
senet ile ödendiğine dair belge istenmelidir.

*V.U.K. 229. ve müteakip maddeleri gereğince , Fa-
turalarda yer alması gereken bilgilerin tam ve eksiksiz 
olması gerekmektedir. Alıcının unvanı, vergi dairesi ve 
nosu, faturanın tarihi , varsa irsaliye tarihi, numarası ve 
satın malın veya verilen hizmetin açıklaması eksiksiz yer 
almalıdır 

* Aynı işverenin yanında birden fazla işyerinde çalışan 
kişinin aylık A.G.İ.  hesaplamaları kontrol edilmeli ve bir 
defa agi indirimi uygulanmalıdır.

*Basit Usule tabi mükelleflerden ( Taksici, Dolmuş , 
Minibüs vd. küçük esnaf) alınan faturalarda şirketimize ait 
mali bilgiler yazıp yazmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

 * Yıl içinde personele ücret yerine geçen ayni öde-
melerin yapılması halinde KDV dahil tutar olarak vergilen-
dirilip vergilendirilmediği kontrol edilmelidir.(Gıda yardım 
paketleri, yakacak yardımları, limiti aşan aile ve çocuk 
yardımları gibi.)Aylık ücret bordrolarının imzalı bir örneği-
nin muhasebe kaydına iliştirilmelidir.

* Ücret bordrolarında hizmet erbabının soyadı, adı, 
birim ücreti, çalışma süresi ve ücretin ilgili olduğu süre, 

ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı, bordronun 
hangi aya ait olduğu hususlarından tam ve eksiksiz oldu-
ğu kontrol edilmelidir.

* Faturanın açıklama kısmında hizmetin verildiği döne-
me ait tarih var ise faturanın bu tarihten itibaren azami 7 
gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmekteği kontrol 
edilmelidir.

 

* BA / BS Formlarını geç gelen faturaları , faturaların 
geldiği aya değilde,  ait olduğu döneme işlenmeli ve dü-
zeltme beyannamesi verilmelidir.

*30 hazirana kadar yevmiye ve Defter-i 
Kebir’in kapanış onaylarının mutlaka ya-
pılması gerekmektedir.

* Yıllık izin kullanan personelimize 
yıllık izin defterini ve yıllık izin kullandı-
ğına dair belge ve bilgileri imzalı birer 
örneğini özlük dosyalarında muhafa-
za edilmesi gerekmektedir.

*Binek araçların alımına  ait Fatura-
larda yer alan kdv.yi indirim konusu yap-
madan , ya taşıtın maliyetine yada gider 
hesaplarına aktarmalıyız.(Mevzuaatlarına 
göre Araç kiralama işi ile uğraşanlar hariç)

*İrsaliye tarihinden itibaren yedi(7) gün 
içerinde fatura tanzim etmemiz gerektiğini 
bilmeli ve dönemsellik ilkesi gereğince bu 
hususun dönem atlamadan yapılması ge-
rektiğini unutmamalıyız.

(İrsaliye tarihi ile fatura tarihi farklı ay-
larda olmamalıdır.özellikli durumlar hariç, 
numune, bedelsiz, konsinye ürün teslim-
leri gibi)

BUNLARA 
DİKKAT 
EDİYOR MUYUZ?

Ergun BULGUN
SMMM
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Sevgili arkadaşlarım bu yazımda biz meslektaşlara 

değinmek istedim. Hepinizin muhasebeciler gününü 

canı gönülden kutlarım.Mesleki kalitemizi artırabilmek 

bana göre önce birbirimizi anlayabilmek ve dinlemekle 

çözümlenecektir.Ben bir anlığına sizlerin yerine mesleki 

olarak düşündüm ve kaleme aldım .

Meslekte birlik - beraberlik  ,mevzuatta  teklik , bu 

kadar çok beyanname verilirmi !!!.... Gibi meslektaşa-

larımın selselişi gözümün önüne geli-

yor.Bu kafamızda ki ünlem ve soru 

işaretlerinin silinebilmesi için önce 

kendimizi bir düşünelim istedim . İn-

sanlarla olan görüşmelerimizde ko-

nuşuyorken ;  Ne diyecek! ,  Nasıl 

konuşacak !  , Beni kabul edecek-

mi! , Acaba benimle konuşmayı redd 

mi  edecek derken !  O beni reddetmeden 

ben onu reddedeyim deriz .Soğuk davranız 

,kendimizi geri çekeriz.Eğer 10 arkadaşınız 

varsa , olabilecek 100 tanesini reddedilme korkusu ile 

başlamasına olanak vermeden reddetmiş oluruz.Bu 

düşünce ile bu paragrafta atıfta bulunduğum her ko-

nun çözümü başlamadan bitti.

Önce gardınızı bir indirin ,sevgiye açık olun .Her-

kese kötü demek kadar yanlış bir kelime yok ,kabul 

görülecek gibi değil . Benim meslektaşımın her biri 

kendince ayrı bir değere sahiptir .Mesleğimizde fede-

karlık ve yoğun çalışma temposu bizleri yeteri derece-

de olgunlaştırmaktadır.Hayatını ve kendini seven ,güzel 

olduğunu düşünen insan daha güzelleşir.Çevresini gü-

zel görür.  İnsanlara ve çevremize karşı daha şefkatli ve 

daha güzel bakmayı öğrenelim.Bir hikayecikle yazıma 

son vermek isterim .

Karanlık bir gecede yolculuk yapan bir geminin 

kaptanı hakkında bir hikaye duydum.Kaptan birdenbi-

re tam önünde parlak bir ışık fark eder ve gelenin kendi 

misiyle aynı rotada olduğunu görür.Telsize yönelir ve 

gelen aracın rotasında on derecelik doğu’ya bir kayma 

isteyerek acil bir mesaj yollar.

Birkaç dakika sonra bir mesaj gelir, 

Mesaj ‘ Yapamayız ,rotanızı on derece 

batıya değiştirin.. ‘der.

Kaptan sinirlenir .Üstü kapalı bir 

mesaj daha yollar.’Ben denizci bir 

kaptanım .Rotayı değiştirmenizi isti-

yorum.’

Birkaç dakika sonra cevap gelir ,’Ben 

ikinci sınıf bir denizciyim .Yapamam .Rotanızı 

değiştirin.’

Kaptan şimdi daha fazla hiddetlenir .Son bir mesaj 

yollar.’Ben bir savaş gemisiyim ve rotamı değiştirmi-

yorum .’Cevap olarak sert bir mesaj gelir.’ Ben deniz 

feneriyim bayım sizin seçiminiz.’

Çoğu kez bizde bu denizci kaptanı gibiyiz;dik başlı 

ve inatçı olabiliyoruz.Değişmemek için her türlü sebeb 

bulabiliyoruz.;’beni çok fazla üzdüler .Bana karşı çok 

fazla hata yaptılar.Bağışlamayacağım!’

Hepimiz hata yaparız ve eğer başkalarının da hata 

yapacağını kabul edemiyorsanız,mutlu ve başarılı bir 

hayata aday değilsiniz.

HAYAT 
FENERİ

ÖZLEM ANNAÇ BİŞGİN 
BAYANLAR KOMİSYONU BAŞKANI 
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Güncel mevzuatın getirdiği yük ve piyasanın yaptığı-
mız işin kıymetini tam anlayamaması, meslektaşlarımıza 
yoğun iş temposu altında çalışmayı maalesef zorunlu kıl-
makta. Bu kadar işin yanında topluma güzel şeyler kat-
maya çalışan çalışan meslektaşlarımızı tanıyalım istedik. 
Konuğumuz, S.M. Mali Müşavir Uğur Taşdemir.

Merhaba Uğur Bey bize kendinizi kısaca tanıtır 
mısınız?

Tabi. 1977 de Gaziantep’te doğdum. Sakarya İlkoku-
lu, Gazi Ortaokulu ve 19 Mayıs Lisesini bitirdikten sonra 
bir süre ticaret hayatına atıldım. Ege Üniversitesi İngilizce 
iktisat bölümünü ardından Mali Müşavirlik imtihanlarını 
bitirerek 2006 yılında ruhsatımızı aldık hamdolsun. Ha-
yattaki en büyük destekçim eşim ile 11 yıla yaklaşan evli-
liğimizden 3 tane şirin kızım var.

Allah bağışlasın. Daha önceki sohbetlerimizde 
mümkünse herkesin bir sivil toplum kuruluşu bün-
yesinde çalışmasını gerektiğini söylemiştiniz. Bunu 
biraz açar mısınız?

Evet. Sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler, vakıf-
lar vs. temelinde menfaat esasına dayanmayan, sahip 
olduğunuz bir takım şeylerden fedakârlık isteyen yerler-
dir. Eğer gerçek mânâda bu gönüllülük hareketi uygu-
lanabilirse, çokça şikâyet ettiğimiz toplumsal ahlakın 
azalması, menfaate dayalı birliktelikler gibi hiçbirimizin 
vicdanen kabul etmediğimiz zararlı unsurlar ortadan kal-

kacaktır. İktisâdi temelde Ahilik teşkilatı buna güzel misal 
olarak karşımıza çıkar. Nitekim ahilik, halkın sanat, tica-
ret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini 
sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden 
yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas 
alarak düzenleyen bir teşkilat biçimidir. Bir cihetten tarihi 
ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını da 
hedeflemekteydi. Şimdilerde, gençliğin hedefsiz fikri ya-
pısından, hayat tecrübesine sahip insanlardan yeterince 
faydalanamamasından, popüler kültürün esiri olmasın-
dan şikâyetçi değil miyiz?

Uzun yıllardır bu gibi faaliyetler için çalışan bir 
STK nın başkanısınız diye biliyorum. Faaliyetlerinizi, 
hedeflerinizi okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?

Çok uzun değil 2007 yılından beridir kısa adı CİHAN-
DER olan Cihan Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneğini ar-
kadaşların teveccühleriyle temsil ediyoruz. Derneğimizin 
amacı toplumun tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri, 
ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak, her 
alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek, bilim ve kül-
tür önderliğinde, ülkemize ve halkımıza maddî ve manevî 
katkıda bulunmak ve faaliyetler yapmaktır. Bu gaye ile 
Pedagoji Derneği başkanı Mehmet Teber’in sunumu ile 
aile içi iletişim ve çocuk psikolojisi, yönetim organizas-
yonu seminerleri, çocuklarımızda çevre sevgisini artırmak 
için ağaç dikme ve uçurtma şenlikleri, okullar hayat ol-
sun projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlükleriyle ve 
Kaymakamlıklarımızla imzaladığımız protokollerle yıllardır 
uyguladığımız Öğrenmeyi Seviyorum yaz okulu projesi, 
Gaziantep savunmasında şehitlerimizi anma şiir ve kon-
ferans geceleri faaliyetlerimizden bazıları.  

Aynı zamanda 2011 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi başkanlığı ile imzaladığımız protokol uyarınca üc-
retsiz Osmanlı Türkçesi kursları düzenledik. Bu kurslarda 
görev alan gönüllü öğretmenlerimiz şu anda Halk Eğitim 
Merkezi, Gençlik Merkezleri ve bazı belediyelerin sosyal 
tesislerinde ücretsiz olarak ders vermeye devam ediyor-
lar. Eğitim ve kültür, tarih bilincini faaliyetlerinde esas alan 
derneğimizin hedeflerinden en önemlisi gençliğin içinde 
bulunduğu gayesizlikten, ahlakî problemlerden, uyuştu-

“SOSYAL EĞİTİM 
PROJELERİNDE 
BİZDEN BİRİ.”

Mehmet Emin TATLI
SMMM
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rucu ve sanal bağımlılıklardan kurtulup hayatın gerçek-
leriyle yüzleşebilen, inisiyatif alabilen, bulunduğu toplum 
için gönüllülük esasına dayalı bir şeyler yapmaya çalışan 
kişiler olmasına çalışmak. Bütün bunlar elbirliği ile olabile-
cek hadiseler. Herkes arzuluyor fakat atalarımızın dediği 
gibi “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” Arkadaşlarımızla 
hep birlikte güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum.

Osmanlıca dediniz, bugünlerde bu kelimeyi sıkça 
duyar olduk. Siz biliyor musunuz? Bu konuda bilgi 
verir misiniz?

Osmanlıca ile tanışmam 1997 yılında Kültür Bakanlı-
ğının açtığı kurslara gitmem ile başladı. Derken zamanla 
ilerlettik ve en son çok şükür Milli Eğitim Bakanlığından 
Osmanlı Tükçesi Öğreticisi sertifikasını da aldık. Osman-
lıca dediğimiz aslında Türkçe’dir. Osmanlıca; Türkle-
rin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Hem 
Arapçadan hem Farsçadan faydalanmış ama ikisi de ol-
mamıştır.  Osmanlı Türkçesine Tarihi Türkiye Türkçesi de 
denilebilir. Ayrı bir lisan olmayıp bir yazı dilidir. Tüm harfler 
Arap harflerinden oluşur demek yanlış olur. Çünkü p, ç, 
j, ince sesli ğ, nazal nun dediğimiz Türkçede genizden 
gelen “n” sesi gibi harfler Arapçada yoktur mesela. La-
tin harflerinde bu genizden gelen “n” sesine karşılık yok-
tur. Antep şivesinde “senin mi?” derken dikkat edersek 
ikinci “n” sesi genizden gelir. Mesela üç tane “h” sesi, iki 
tane “s” sesi var. Bu konuda Osmanlıca Dergisi diye ay-
lık bir dergi yayınlanmakta. İsteyenler için faydalı bir kay-
nak olduğuna inanıyorum. Gelecekle geçmiş arasındaki 
köprüyü sağlam kurabilmenin yolu, Osmanlı Türkçesini 
okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Millî kültürümüzün 
temelini oluşturan eserlerimizin hemen hemen tamamı, 
Osmanlıca’yla yazılmıştır. 

Bu mevzu tartışılırken toplumdan farklı seslerin 
çıkmasına ne diyorsunuz?

Bu gayet doğal. Fakat mevzuya ideolojik bakmak ka-
naatimce yanlış olacaktır. Çünkü birbirlerinden farklı dün-
ya görüşleri olan, Atilla İlhan, Peyami Safa, Cemil Meriç 
ve ismini sayamadığım kadar çok ilim ve fikir adamları 
Osmanlı Türkçesinin bilinmesi konusunda müttefiktirler. 
Bazen bu konuya yanlış olarak ilericilik, gericilik pen-
ceresinden bakılıyor. Teknolojide hangi noktada olduğu 
malum Japonya, Çin, Rusya gibi devletler kendi alfa-

belerini kullanıyorlar. Bakınız 1948 de kurulan İsrail tüm 
vatandaşları latin harfleri ile okuyup yazabiliyorken yüz-
yıllardır kullanmadıkları İbraniceyi resmi dil yapmışlardır. 
Bu milletler kendi kültürlerini bilirken aynı zamanda latin 
harfleri ile de anlaşabilmektedirler. Dolayısıyla konu tama-
men kültürel bir meseledir. Biraz daha sakin düşünmemiz 
gerekiyor bence. Kuşlar iki kanatla uçar. Hem Osmanlı 
Türkçesini hem latin harflerini okuyup yazabilen insanlar 
geçmişle gelecek arasında kurulabilecek köprüleri daha 
sağlam inşa edebilirler. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye 
verdiği nasihati hatırlayalım “Geçmişini bilmeyen, gelece-
ğini bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam 
basasın.” 

Avrupalılar okullarında Shakesper’e, Milton’a, 
Schiller’e, Voltaire’e dair bilgi verirken talebeye bu yazar-
ların okul kütüphanesindeki eserleri de okutulur. Bir kita-
bın bir parçası değil, tamamı okutulur. Bizler yaklaşık 90 
yıl önce Milli mücadeleden sonra yazılan İstiklâl Marşımızı 
orijinal haliyle okuyabiliyor muyuz?

Türkiye’nin her yerinde isteyenler için ücretsiz 
kurs veriliyor diye biliyorum.

Doğrudur. Halkımız biraz önce söylediklerimizin farkı-
na vardı. 2 yılda 150 bin kişi Osmanlı Türkçesi kurslarını 
tamamlayarak sertifikalarını almış. İnsanlar tarihi ve kültü-
rel kodlarını araştırmaya başladı. Bu çok güzel bir haber. 
Çünkü; geçmişe bakalım, ne yaptıysak, iyi mi yapmışız, 
kötü mü. İyiyse baş tacı edelim, hoşumuza gitmediyse bir 
daha yapmamaya gayret edelim. İnsanların hayat tecrü-
beleri de böyle değil midir aslında. Toplumlar da madem 
büyük insan topluluklarıdır. Geçmişimizle yüzleşmekten, 
tarihimizi kültürümüzü bilmekten korkmamalıyız. Yüzleş-
mek için, bilmek için öğrenmek gerekir.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bizim olmayan ahlâk ve hayat kavramlarıyla değil 
kendi değerlerimizle, kültürümüzle, kimliğimizle yaşayan, 
popüler kültürün esiri olmayan, her şeyi kolaycılıkla değil 
alınteri dökerek elde etmeye çalışan bir nesil istiyorsak, 
biraz önce ifade ettiklerimizi yeniden düşünmemiz gere-
kiyor. Bu millete faydası olacak insanlar, ilmiyle, vaktiyle 
toplum için insanlık için yeri geldiğinde karşılık bekleme-
den bir şeyler ortaya koyabilen kişilerdir. Sürekli kendini 
geliştiren, manevi değerleri yaşayan, moral ve motivas-
yonu yüksek, çalışkan nesillerle bu memleket bir yerlere 
gelebilir diye düşünüyorum. 

Bu vesile ile sevgili meslektaşlarıma yaklaşan yılsonu 
işlemlerinde başarılar dilerim. Yaklaşan yeni yılımızın he-
pimiz için sağlık, mutluluk, sevgi, saygı ve başarı getirme-
sini temenni ederim. 

Teşekkür ederiz, size de hayırlı günler, çalışmalarınız-
da başarılar dileriz.
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Antepfıstığı tarihi MÖ 1800-1200 yıllarındaki Eti döne-
mine kadar dayanan, ülkemizde ve diğer bazı Ortadoğu 
ülkelerinde antepfıstığı ağacı; ‘altın ağacı’ veya ‘yeşil altın’ 
meyvesi; ‘kralların meyvesi’ veya ‘meyvelerin kralı‘ olarak 
tanımlanmaktadır. Antepfıstığının anavatanı Anadolu, 
Kafkasya, İran, Türkmenistan ve Orta Asya olarak bilin-
mektedir. Cumhuriyetten önce Antep, Halep’e bağlıyken 
Antepfıstığı ihracatı Şam üzerinden yapılmaktaydı, bu 
yüzden ülkemizde ürünün ismi ‘Şamfıstığı’ olarak bilini-
yordu. Ancak yöremizin ve ülkemizin en önemli tarımsal 
ve de stratejik ürünü olan fıstığın adı Gaziantep Ticaret 
Odası’nın 1997 yılında TPE’ye yaptığı başvuru sonrası 

2000 yılında Kırmızı, Uzun, Halebi, Ohadi ve Siirt türleri de 
dahil olmak üzere ‘Antepfıstığı’ adı ile tescillenerek dünya 
piyasalarında da ürünün Türkiye’den ihracatı sırasında 
Antepfıstığı olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Dünya’da en çok Gaziantep çevresinde bulunan 
alanlarda iklim ve toprak şartlarına uyum sağladığı 
gözlemlenmiştir. Başka hiçbir kültür bitkisinin yetişmediği, 
kurak aşırı sıcak hava koşullarında ve bakımsız toprak-
larda bile antepfıstığı ağacı yetişmektedir. Antepfıstığı 
ağacı dişi ve erkek olarak iki çeşittir. Bahçe kurulumu ya-

Bilge DAĞDELEN  
Ziraat Yüksek Mühendisi   

Sayı:79 • Mart - Nisan • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz44

M
A

K
A

LE

YEŞİL ALTIN 
ANTEPFISTIĞI



parken dişi ve erkek ağaçlar aynı alanda belirli oranlarda 
bulundurulmalıdır. Uygun bahçe kurulumu, ağaçlardan 
elde edilecek verim ile doğru orantılıdır. Antepfıstığı 
ağacının ürün verimi dikildikten sonra yaklaşık 25 yıl 
sürmektedir. Eskilerin bahsettiği ‘ dedelerin torunlarına 
armağanı’ sözü ağacın nazlı şekilde büyümesinden 
gelmektedir. Antepfıstığı ağacı bir yıl çok fazla ürün 
verirken ertesi yıl az ürün vermektedir. Böylesine zorlu 
şartlarda gelişen antepfıstığı meyvesinin besin değerleri 
bakımından insan sağlığına çok faydalı bileşenler içerme-
si, ürünün mucizevi etkilerinin görülmesi ile birlikte tari-
hte güç ve sağlığın simgesi olarak anılmıştır. Antepfıstığı 
meyvesi çerezlik- tuzlu kavrulmuş şekilde- ve endüstriyel 
olarak –pasta, tatlı, lokum, çikolata, baklava, dondur-
ma, sucuk, salam, sosis gibi çeşitli gıda sektörlerinde- 
kullanılmaktadır. 

Antepfıstığının sofralarımıza tüketilmek için 
hazırlanması da antepfıstığının ağacının yetişmesi ka-
dar uzun ve meşakkatlidir. Mahsul döneminde bahçel-
erden toplanan antepfıstığı, üreticiler tarafından 
kurutularak muhafaza edilmektedir.  Kuru halde depo-
lanan antepfıstıkları tüketilecekleri zaman işlenmeye 
başlamaktadır. Ülkemizde kabuklu antepfıstıkları dış 
kırmızı kabuğu suda bekletilerek ve kavlatılarak soyulur. 
Soyulan ve ıslak hale gelen fıstıklar, uzun süren çıtlatma 
için kurutulur.  Antepfıstığının çerezlik olarak tüketime 
hazırlanmasında en büyük problem tüm meyvelerin 
ağzının açık hale getirilmesidir. Geleneksel yöntemde bu 
işlem bayanlar tarafından evde; el yordamı ya da çıtlatma 
pensleri ile yapılmakta, hijyenik koşullar göz önünde 
bulundurulmamaktadır. Yerel yöntemler uygulayarak bir 
bayan, günde 15 kg civarı fıstığın ağzını açmaktadır. 

Bu şekilde eski yöntemlerle çıtlatılan antepfıstıkları, 
kavrulmadan önce tekrar belirli miktarda tuzlu suda 
bekletilmektedir. Bekleme esnasında sıcaklık, nem 
gibi mikroorganizmalarının gelişim için elverişli ortam 
koşulları, ürünün küflenmesine ve aflatoksin üretmesine 
sebep olmaktadır. 

AFLATOKSİN NEDİR ?

İnsan gıdalarında, tahıllarda, yemlerde ve her türlü 

kuru yiyeceklerde rutubetin artmasına ve sıcaklığa bağlı 
olarak, mantar türleri hızla üreyerek mikotoksin  (küf 
zehiri) denilen zararlı bir toksin (zehir) üretirler. Bunların 
en önemlisi “Aflatoksin”dir.  Aflatoksinler, kuvvetli ze-
hir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem 
kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin 
B1’dir. Aflatoksin sıklıkla hasattan önce tarlada ekinlerde 
oluşur. Eğer ekinin kurutulması aksatılırsa ve depolama 
esnasında küf gelişimi için su miktarının kritik değerleri 
aşılırsa hasat sonrası kontaminasyonu gözlenir. Böcek 
ve kemirgen istilası da bazı depolanmış ürünlerde küf 
gelişimini kolaylaştırır. 

Aflatoksinlerin, insanda zehirleyici etkileri yanında, 
doğumsal anomaliler, hepatit, siroz ve kanser yapıcı et-
kileri bulunuyor. Akut yani ani zehirlenme etkileri genelde 
çok seyrek görülüyor. Yüksek miktarda aflatoksin içeren 
gıdaların kısa sürede ve fazla miktarda tüketimi genel ze-
hirlenme belirtilerine benzer sindirim bozukluğu, sarılık, 
vücutta kanamalar ve karaciğer yetersizliği ile ölüme 
neden olabiliyor. Kan ve idrar testleri ile teşhis edilebiliyor. 
Kronik yani yavaş ve uzun süreli zehirlenmede ise B tipi 
hepatit yani karaciğer iltihabına bağlı siroz, karaciğer kan-
seri, kalın bağırsak, mide, akciğer kanseri ve iç organ-
larda yağlanmaya bağlı deformasyona neden olabiliyor.

ANTEPFISTIĞI ÜRETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

Gelişen teknoloji ile entegre tesisler kurulmalı, 
çıtlatma makineleri ile üretim yapılmalıdır. Ürünün kali-
tesinin yükselmesi, aflatoksin oluşumunun engellenmesi, 
iş gücünden tasarruf edilmesi için teknolojiyi en verimli 
şekilde kullanmak gerekmektedir. Gaziantep Zirve Üni-
versitesinin patentini aldığı çıtlatma makinesi entegre te-
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sis üzerinde denenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Antepfıstığı 
işlemesinde kısa süre proses; teknoloji ile iş gücü, za-
man ve kalite yönünden avantaj sağlamaktadır. Kesinti-
siz ve seri işlem gören antepfıstığı tüketicinin eline lezzet 
kaybına uğramadan dünya gıda işleme standartlarına 
uygun ve hijyen zinciri kırılmadan ulaşabilecektir. İnsan 
sağlığı açısından düşünüldüğünde, birçok besin öğesi 
bakımından zengin olan antepfıstığı, teknolojik yöntem-
lerin sayesinde krallara layık bir ürün olacaktır.

 Geniş kullanım alanı bulunan antepfıstığı ‘Akdeniz Ge-
leneksel Gıda Piramidine’ 
göre her gün tüketilebilen 
gıdalar kategorisinde yer 
almaktadır. 

Beslenme pi-
ramidinde yemişler 
bölümünde antepfıstığı 
yer almaktadır.

ANTEPFISTIĞININ 
FAYDALARI

 Akciğer için iyi bir 
iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifle-
tir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur. Vücuda enerji 
verir. Yorgunluğu giderir. Bedeni ve zihni kuvvetlendi-

rir.100 gramı protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının 

%35’’ini karşılar. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür. 

Kroner kalp hastalığının riskini azaltır. Günde 10-12 

adet yenilen Antepfıstığı, vücudun günlük yağ ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. İnce bağırsakta glikoz emilimini 

azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler. Bu bakımdan 

şeker hastalarının antepfıstığını tüketmeleri önerilir. Bö-

brek ve safra kesesi ağrılarını dindirici etkisi vardır. Protein 

ve bol E vitamini ihtiva eder. Cinsel arzunun uyarılmasını 

sağlar ve afrodizyak etkisi vardır. Vitamin E,B ve C 

bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki doğmamış 

yağ asitleri sebebiyle kalp dostu olan antepfıstığının 

kansere karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır. 

Antepfıstığı çocuklarınızın zeka gelişimine de katkı 

sağlamaktadır. Aneminin (kansızlık) önlenmesinde de old-

ukça yararlıdır. Antepfıstığının damar yapısını düzenlediği 

ve damar tıkanıklığını engelleyebileceği de bilinen 

faydaları arasındadır. Antepfıstığı şeker hastalığında (Dia-

bete Mellitus)kullanılabilir. Yapısındaki lipitlerin çoğunluğu 

monounsature yağ asiti içerdiğinden(35 g), kan şekerini 

yükseltme (Glisemik indx) yönünden buğdaydan daha az 

riske sahiptir. Pişmiş balık etinden daha fazla protein içer-

mektedir. Pismiş brokoliden daha fazla lif içermektedir. 

Kolesterol içermez. 100 gr antepfıstığında 500 mg fosfor, 

1020 mg potasyum, 136 mg kalsiyum, 158 mg magn-

ezyum, 5.2 mg E vitamini, 7 mg C vitamini, 0.20 mg B12 

vitamini, 1.45 mg  nikotinamid bulunmaktadır.
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İstiklâl Marşı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin millî marşıdır. Mehmet Âkif Ersoy tara-
fından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921’de Birinci 
TBMM tarafından “İstiklâl Marşı” olarak kabul edilmiştir.

İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğ-
radığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan düşmana 
karşı Anadolu’da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan 
sevgisini ve inancı Canlı tutacak bir marşın hazırlanma-
sı düşüncesi, Genel Kurmay Başkanı İsmet (İnönü) Paşa 
dan geldi ordumuz için de faydalı olacağını Milli Eğitim 
Bakanlığına iletti

Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, İstiklâl Harbi’nin 
milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak 
amacıyla Maarif Vekaleti, 1921’de bir güfte yarışması 
düzenlemiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir ka-
tılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce 
yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet 
Âkif Ersoy,

 Maarif Vekili Hamdullah Suphi şairin Meclis’teki sıra 
arkadaşı Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey’in yardı-
mını istedi.

Hasan Basri Bey şöyle anlatıyor:
Akif Bey’in yanımda olduğu bir zaman, elime bir Kağıt 

parçası alarak, onun dikkatini çekecek bir tarzda yazma-
ya başladım.

Ne yazıyorsun?
Marş… İstiklal Marşı yazıyorum.
Yahu sen ne adamsın? Seçilecek şiire para ödülü ve-

rileceğini bilmiyor musun? İçinde para olan bir işe nasıl 
katılıyorsun?

Yarışma kaldırıldı? Seçilecek şiire ne para verilecek, 
ne de her hangi bir ödül. Milli Eğitim Bakanı bana güven-
ce verdi.

Ya, o halde yazalım.
İşte böylece yazılmaya başlanan ve 48 saatte bitirilen 

İstiklal Marşı, imzasız olarak Milli Eğitim Bakanlığının seçi-
ci kuruluna sunuldu

Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı me-
busların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif’in yazdığı şiir 
coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı 
okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver olmuştur. 

Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı’nın güftesini, şiirleri-
ni topladığı Safahat’a dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı’nın 
Türk Milleti’nin eseri olduğunu beyan etmiştir.

Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 
besteci katılmış, 1924 yılında Ankara’da toplanan seçi-
ci kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etmiştir. Bu 
beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930’da değişti-
rilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Şefi Osman Zeki Üngör’ün 1922’de hazırladığı bugünkü 
beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir 
beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, 
bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmış-
tır. Üngör’ün yakın dostu Cemal Reşit Rey’le yapılmış 
olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında 
başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması 
düşünülerek bestelenmemiştir. Söz ve melodide yer yer 
görülen uyum (Prozodi) eksikliğinin (örneğin “Korkma, 
sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrası ezgili 
okunduğunda “şafaklarda” sözcüğü iki müzikal cümle 
arasında bölünmüştür) esas sebebi de budur. Protokol 
gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklâl Marşı 
olarak söylenmektedir. 

İstiklal marşımızın kabülünün 94.yılını kutlar, sözlerime 
Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un sözleri ile son ver-
mek istiyorum “ ALLAH bu millete bir daha İstiklâl Marşı 
yazdırmasın!”

12 MART 1921
İSTİKLAL MARŞIMIZIN 
KABULÜ
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Çanakkale savaşları deyince akla ilk gelen ve bu savaşların simgesi olan kahraman 
Nusrat Mayın gemisidir. 18 Mart Deniz Savaşı’nda Müttefik Donanmasını dağıtan, 
Müttefik Komutanlarını şaşkınlığa uğratan, Türk askerine moral, Türk Milleti’ne se-
vinç kaynağı olan 26 mayınla bir yazgının değişmesine sebep olan bir kahramanlık 

hikâyesidir Nusrat Mayın Gemisi.
Almanya’da özel olarak inşa edilmiş bu tekne, dar alanlarda kolayca manevra ya-

pabiliyor ve az su çektiğinden mayın alanları üzerinde güvenle dolaşabiliyordu.
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Nusrat Mayın Gemisi’nin künye bilgileri şöyledir:
Adı ye Tipi NUSRAT - Mayın Gemisi
İnşaa Tarihi ve Yeri 1911-Kiel Almanya
Tonajı 365 Ton
Askerî Hizmete Girişi 1913
Boyu ve Eni 40m.-7.5m.
Derinliği 3,4 m.
Çektiği Sn 2 m.
Silahları 1 Adet 7,5/40 Top 2 Adet
 4,7 top, 2 mk. 5b.
Mayın Kapasitesi 40 Adet
Sürati 15 mil
Terhis Târihi 1955
Gemi Komutanı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey
Mayın  Grup Komutanı Yüzbaşı Hâfiz Nazmi Bey
Mürettebat Sayısı 61 kişi

Mürettebat Hafız Nazmi Bey: Balkan Savaşı’ ndan 
sonra Çanakkale Boğazı Mayın Grup Komutanlığı’ na ve 
Kılavuzluğa atanmıştır. Balkan Savaşı’nda bir iki düşman 
gemisini batırmıştır. 18 Mart 1915’te kazanılan başarıda 
büyük pay sahibi olan Hafız Nazmi Bey binbaşılıktan 
emekli olmuştur. Binbaşı Nazmi (Akpınar) 65 yaşında iken 
5 Mayıs 1940’ da vefat etmiştir.

Tophaneli Hakkı: Nusrat Mayın Gemisi komutanıdır. 
Bu görevden iki gün önce kalp krizi geçirmiştir. Tüm ika-
zlara rağmen bu göreve katılmak istemiştir. Mayınların 
döşenmesinden sonra, geminin düşman projektörlerine 
yakalanıp, görev başarısızlığa uğrayacak korkusuyla ik-
inci bir krizle, Çanakkale’ ye dönemeden vefat etmiştir. 
Şahadet şerbetini içmiştir.

Diğer Personel: Güverte Yüzbaşısı Hüseyin, Onyüzbaşı 
Çarkçı Ali, İkinci Çarkçı Ahmet, Üçüncü Çarkçı Yüzbaşı 
Hasan, Elektrik Zabiti Mülazım Hasan, Top Zabiti Mülazım 
Kadri Bey ve elli dört nefer.

Gösterdiği Yararlılıklar 18 mart 1915’de, Çanak-
kale Deniz Harbinde düşman gemilerinden, İngiliz 
donanmasına ait IRRESISTTBLE ve OCEAN gemileri-
yle, Fransız donanmasına ait BOUVET zırhlı gemilerinin 
boğazın karanlık sularına gömülmesini sağlayan mayınları 
döşemiştir.

Makus Talihi 1955 yılında “terhis edildikten” sonra, 
1962 yılında satılarak şekli değiştirildi ve çeşitli deniz 
nakliyat şirketlerince “kuru yük gemisi” olarak kullanıldı. 
“Ekonomik ömrünü tamamladı” gerekçesiyle terk edildi 
ve 1990 yılı Nisan ayında Mersin Limanında battı. 1999 
yılında Gönüllü kişilerce tekrar yüzdürüldü, “müze”olarak 
kullanılması için düzenlenen kampanyalara kimse ilgi 
göstermeyince “jilet” yapılmaya mahkûm edilmişti.

Sonuç 2003 yılında, “Nusrat, Mersin 
Limanında jilet olacağı günü beklerken biz burada rahat 
uyuyamazdık” diyen ve kadirşinas Türk Milletinin hislerine 
tercüman olan Tarsus Belediyesi’nce, Tarsustaki Çan-
akkale Parkında Müze olarak sergilenmeye başlamıştır. 
Şimdi huzur içinde… Seni unutacağımızı Sandın güzel 

nusrat?

Bu olayın içinde yaşayan Müstahkem Mevkii Kurmay 
Başkanı Selahattin Adil anılarında şöyle yazmaktadır:

7/8 Mart gece yarısından az sonra sisli bir havada 
Çanakkale’den ayrılan Nusrat Mayın Gemisi bütün 
ışıklarını söndürmüş, kıvılcım atmasın diye ocaklarını 
bastırmışlardır. Daha önceden dökülmüş olan mayınların 
arasından, Nazmi Bey’in kılavuzluğunda geçerek karanlık 
Liman’a doğru ilerlemeyi sürdürürler. Kıyıya paralel olarak 
100’er metre aralıklarla ve suyun 4,5 metre altında 26 
mayın da sessizlik içinde dökülür. Görev tamamlandığında 
yine aynı sessizlik ve dikkatle geriye dönen Nusret Mayın 
Gemisi, bir savaşın kaderini değiştirecek 26 Mayınlık 
imzasını bırakmıştır geride.

Ertesi günlerde, Müttefikler tarafından yeni keşif 
uçuşları ve mayın taramaları yapılmıştır. Her nasılsa bu 
26 sürpriz mayın kendilerini saklamayı başarmıştır. Hatta 
Karanlık Koy’da mayın bulunmadığına dair rapor veren 
İngiliz Pilot, bu sürpriz mayınların başarısından bir gün 
sonra kurşuna dizilmiştir. 

18 Mart günü yaşananlar Türk tarihinde gerçek bir 
zaferdir. Bu zaferde Nusrat Mayın Gemisi’nin başarısı 
tartışılmazdır. Winston Churchill 1930’da “”Revue de 
Paris” dergisinde bu olayı şöyle yorumluyordu. “Birinci 
Dünya Harbi’nde bu kadar insanın ölmesine harbin ağır 
masraflara mal olmasına, denizlerde 5,000 tane ticaret 
ve savaş gemisinin batmasına başlıca neden, Türkler 
tarafından bir gece önce atılan ve incecik bir çelik halat 
ucunda sallanan 26 adet mayındır.”

Görüldüğü gibi Nusrat Mayın Gemisi ve 18 Mart 
Zaferi bütünleşmiş ve bu zaferle birlikte anılan bir destana 
dönüşmüştür.

4.10.2002 Nusrat’ın çileli yolculuğuna Yiğit 
TARSUS’lular son noktayı koyuyor. Yapılan ihalenin 
ardından Koca Nusrat 3 Parçaya ayrılıp Tırlarla Tarsus’a 
yola çıkarılıyor. Mesafe 27 km. Tarsus’a varış süresi 
4.5 saat. Koca Nusrat kendisi için yapılan Çanakkale 
parkına konuyor. 8 kişilik heyet Çanakkaledeki maketini 
incelemeye gidiyor ve tüm kaynakları araştırıyor. Dönüşte 
çalışmalara başlanılıyor. Koca Nusrat orjinaline en yakın 
haline dönüyor. Esaret görmemiş Şanlı Türk Milletinin bir 
değeri olan Nusrat Mayın gemisini, Tarsuslular uçurumun 
kenarından alıyor. Böylece büyük bir vefasızlık son bu-
luyor. 

ÇANAKKALE ZAFERİNİN TARİHSEL ÖNEM VE 
SONUÇLARI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

Çanakkale Cephesi’nin deniz harekâtı boğazların ko-
numu ve tarihi önemi itibariyle değerlendirmek gerekir. 
İstanbul Karadeniz kapısı, Çanakkale de Ege Denizi kapısı 
olarak büyük bir stratejik önem ve değer taşımaktadır. Her 
iki boğaz da sadece Karadeniz’i Egeye Egeyi Karadeniz’e 
bağlayan suyolları değil, bölge haritası dikkatli olarak 
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incelendiğinde görülebileceği gibi Cebelitarık ve Süveyş 
kanallarıyla bir bütünü oluşturmaktadır. Bu sebeple 
Çanakkale boğazı sadece Karadeniz’e açılan bir deniz 
yolu olmayıp tüm Ortadoğu, Kıta Avrupa sına giden Bal-
kanlar ve Avrasya’nın kilidi durumunda bulunmaktadır. 
Avrupa ve Asya ülkeleri arasında başlamış olan ekono-
mik, ticari ve siyasi ilişkilerle, askeri hareketler, sürekli 
olarak Boğazlar bölgesinde cereyan etmiştir. Tarihin 
daha ilk sayılabilecek dönemlerinden itibaren Dün-
yaya egemen olmak isteyen uluslar ve devletler sürekli 
bu bölgede Boğazlar ve Anadolu da çatışma halinde 
bulunmuşlardır. Çünkü bu bölgeye egemen olan dev-
letler Dünyaya da Egemenliklerini kabul ettirmişlerdir. Tar-
ihte büyük devletler incelendiğinde Pers İmparatorluğu, 
İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans 
İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletler-
in boğazlara da hâkim oldukları gözükmektedir. Bu 
bağlamda Çanakkale ve İstanbul Boğazı için “Dünyanın 
Altın Anahtarı” demek yanlış olmayacaktır.

Boğazların jeopolitik konumuyla ilgili olarak 19. yy 
sonu ve 20.yy sonu itibariyle Dünya üzerinde egemenlik 
kurmak isteyen devletlerinde politikalarına baktığımızda. 
Almanya’nın, “Drang Nach Osten (doğuya doğru) 
politikası”, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri; 
İngiltere’nin, “denizlere egemen olan dünyaya hâkim 
olur” politikasına baktığımızda Çanakkale Savaşlarının 
neden bu kadar kanlı olduğu sorusunun cevabı da ortaya 
çıkar. Savaş sonunu değerlendirdiğimizde;

1. İtilaf Devletlerinin Marmara’ya girerek, Başkent 
İstanbul’u bir ay içinde ele geçirme planları başarısızlıkla 
sonuçlanmış, İstanbul’u kaybetme korkusu ortadan 
kalkmıştır.

2. Türk ordusunun Balkan Savaşı’nda zedelenen 
saygınlığı tekrar kazanılmıştır.

3. Bu savaş soncunda adı Anafartalar Kahramanı 
olarak tarihe geçecek olan Gazi

Mustafa Kemal ATATÜRK Dünya Harp Tarihindeki ye-
rine adım atmıştır.

4. Çanakkale Zaferi, Anlaşma Devletleri’nin Almanya’yı 
güneydoğudan kuşatarak savaşı hemen bitirme strate-
jilerini boşa çıkarmış ve savaş en az iki yıl daha uzamasına 
neden olmuştur.

5. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması neticesinde 
İtilaf Devletleri silah ve mühimmat yönünden zor günler 
yaşayan Rusya’ya yardım edememişlerdir. Karşılında 
Rusya’nın gıda desteğinden yararlanamamışlardır. Böyle-

likle Almanlar Doğu Harekâtlarını daha rahat şekilde 
gerçekleştirmişlerdir.

6. Çanakkale Zaferi, İtilaf Devletlerinin Rusya’ya 
yardım edememeleri sonucu iç savaşa sürüklenen Çarlık 
Rusya’sında tarihe Bolşevik Devrimi meydana gelmiş ve 
Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır.

7. Çanakkale’de Türk savunması aşılabilse ve 
Boğaz açılabilmiş olsaydı, savaş kısa sürede bitecek ve 
Rusya’ya gerekli yardım yapılmış olacaktı. Bunun sonucu, 
Rusya da ihtilalin ortaya çıkmayacak çıksa bile kuvvetle 
muhtemelen, İngiltere ve Fransa’nın işe karışmasıyla bu 
ihtilal ölü doğacaktı. Böylece müttefikleriyle birlikte zaferi 
paylaşmakta gecikmeyecek olan Ruslar, Çarlarının tak-
sim planı gereği kendilerine daha işin başında söz verilen 
Boğazlar ve İstanbul’u işgal etmiş ve Deli Petro’dan(Bizler 
tarihte Petro ya Deli lakabını kullanmışken, Ruslar kendi-
sine Büyük lakabını yakıştırmıştır.) beri izledikleri, “Açık 
denizlere ulaşma” politikalarını gerçekleştirmiş olurlardı. 

8. İtilaf Devletlerinin ağır yenilgisiyle sonuçlanan Çan-
akkale Savaşları İngiltere ve Fransa’nın, siyasi ve askeri 
saygınlığı sarsılmış, İngiltere’nin denizlerdeki tartışılmaz 
üstünlüğü imajını ortadan kaldırmıştır.

9. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngiliz deniz aşırı 
sömürge ülkelerinde askerlerinin, sırf İngiliz çıkarları 
uğruna Çanakkale’de Türklere karsı savaşmaları sonucu 
bu ülkelerin kamuoyunda İngiliz politikaları sorgulanmaya 
başlanmış ve bu ülkelerde ulusal bilinç hareketleri ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Öyle ki Eylül 1922’de Yunanlılar 
İzmir’de denize döküldükten sonra, Kahraman Türk 
Ordularının Boğazlar bölgesine doğru yönelmesi üzerine, 
İngiliz Başbakanı Churchill sömürgelerden yardım istemiş, 
Avusturalya Başbakanı ise “Tek bir askerin hayatına teh-
likeye koymayacağını ve savaşa karar verilirse, ülkeler-
inden iş birliği istenmemesi gerektiğini” belirten cevabını 
vermiştir.

Çanakkale savaşlarının sonucunda Türk Devleti 250 
bine yakın evladını kaybetmiştir. 250 bin şehit içerisinde 
ise kesin olmayan rakamlara göre, 100.000’den fazla 
öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli, hukukçu, polis ve okur-
yazar yitirildiği sanılmaktadır. Bu dönemde Galatasaray 
Lisesi, Balıkesir Lisesi gibi ülkenin güzide okulları mezun 
vermemiş bu dönemde mezun olması gereken bütün 
öğrenciler Çanakkale’de Şehit olmuşlardır.

 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 100.yıldönümünde 
Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Sayı:79 • Mart - Nisan • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz50

T
A

R
IH



23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaş-
kanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuk-
larına armağan edilmiş resmî tatil günlerinden ve ulusal 
bayramlarından biridir.

Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kut-
lanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 
1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak 
kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla 
birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal 
Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün hima-
yesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ken-
diliğinden birleşmesiyle oluştu.1980 darbesi döneminde 
Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi. 

Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 
Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemen-
liği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını 
taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve ök-
süz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında 
sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Tele-
vizyon Kurumu, UNESCO’nun 1979’u Çocuk Yılı olarak 
duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Ço-

cuk Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye 
taşımıştır 

TBMM’nin açılması 
23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul 

edilmesinin asıl nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi 
ve Ankara’ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiş-
tir. Milletvekili seçimleri Atatürk’ün Ankara’da bir meclisin 
toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 
19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk’ün 
21 Nisan’daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih 
duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi isten-
miştir. 23 Nisan1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce be-
lirlenen 337 milletvekilinden sadece 115’i katılabilmiştir. 

Bayram olması
TBMM’nin açılışından 2000’li yıllara kadar Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ait bu ulusal bayram konusunda eksik 
bilgilenme ve yanlış tarihlendirmeye çokça rastlanmıştır. 
Hatta bazı tarihçilerce böyle bir günün tarihinin genişçe 
araştırılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yrd. Doç. Dr. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı
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Veysi Akın 1997’de yayımlanan bir makalesiyle bu eksik-
liği gidermeye çalışmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bay-
ramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal 
Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayram-
larken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı 
katılmıştır. 

Çocuk Bayramı adı
23 Nisan’ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM’nin 

açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bay-
ram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam 
etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927’de Himaye-i Etfal 
Cemiyeti’nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu’nun) 
o günü “Çocuk Bayramı” olarak duyurmasıyla başla-
mış kabul edilir. Aslında Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 23 
Nisan’la ilgili çalışmaları daha önceki yıllarda vardır ve 
hatta çocuklardan da söz edilmiştir. Kurum, 23 Nisan 
1923’te millî bayram için pullar bastırmış ve satmıştır. 
23 Nisan 1924’te Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde “Bu-
gün Yavruların Rozet Bayramıdır” ibaresi yer almış, 23 
Nisan 1926’da da yine aynı gazetede “23 Nisan Türklerin 
Çocuk Günüdür” başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve bu 
yazıda cemiyetin bu günü çocuk günü yapmaya çalışa-
rak doğru yolda olduğu ve para kazanan herkesin bu 
gün cemiyete çocuklar için bağışta bulunması gerektiği 
vurgulanmıştır. Nihayet 23 Nisan 1927’de Himaye-i Etfal 
Cemiyeti o günü Çocuk Bayramı olarak şöyle duyurmuş-
tur:

“Millet Meclisimizle millî devletimizin Ankara’da ilk 
teşkile günü olan Millî bayram Cemiyetimizce çocuk 

günü olarak tesbii edilmiştir. Bize yeni bir vatan ve yeni 
bir tarih yaratıp bırakan mübarek şehitlerle fedakar gazi-
lerin yavruları fakir ve ıstırabın evladları ve nihayet alelıtlak 
bütün muhtac-ı himaye-i vatan çocukları namına milletin 
şevkatli ve alicenab hissiyatına müracaat ediyoruz. Ka-
dın, erkek, genç, ihtiyar hatta vakti ve hali müsait çocuk-
lardan mini mini vatandaşlar için yardım bekliyoruz. Her 
sayfası başka bir şan ve muvaffakiyetle temevvüç eden 
milletimizin, yarın azami derecede muavenet göster-
mekle beraber, çocuk gününün layıkı veçhiyle neşeli ve 
parlak geçirilmesi için aynı derecede alaka ve müzahe-
ret göstereceğinden emin olan Himaye-i Etfal Cemiyeti, 
şimdiden arz-ı şükran eder.”

Bu tarihten itibaren bu üç kavram, aynı gün üzerin-
de birleşecek ve çocuk bayramı olma konusunda bir 
kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlana-
caktır. Cemiyeti buna iten neden ise cemiyetin yetim 
çocukları için gelir kaydetme anlayışıdır. Böylece çocuk 
bayramı ortaya çıkmıştır. Çocuk bayramı adı daha resmi-
yet kazanmamış olsa da, bundan sonra 23 Nisan “Millî 
Hâkimiyet Bayramı”nın yanı sıra “Çocuk Bayramı” olarak 
da kutlanacaktı. 

1927’de ilk kez kez kutlanan çocuk bayramı, baş-
ta kaynak oluşturma olmak üzere, çocuklara neşeli bir 
gün geçirtmeyi hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 
1927’deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin ku-
rucusu ve dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa 
himayesinde gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Atatürk ara-
balarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaş-
kanlığı Bandosu’nun konser vermesini sağlamıştır. O yıl 
cemiyetin Ankara’daki binalarından birine Çocuk Sarayı 
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adı verilmiş ve burada düzenlenen çocuk balosuna İsmet 
(İnönü) Bey’in çocukları da katılmıştır. 

1929’da çocuklara ilgi daha da artmış ve o yıl ve daha 
sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası “çocuk haftası” ola-
rak kutlanmıştır. Daha sonraları, 70’li yıllara kadar ulusal 
boyutta ünlenerek ve katılımı artırarak ilerleyen 23 Nisan 
Çocuk Bayramı kutlamalarına 1975’te Türkiye Radyo Te-
levizyon Kurumu da katılmış ve bir hafta çocuk program-
ları yayımlamıştır. 1978’de Meclis Başkanlığı’nın izniyle 
meclisteki törenlere çocukların da katılması sağlandı. 
1979’da bu uygulama Ankara ilkokullarından gelen ço-
cuklarla düzenli olarak başlatıldı, 1980’de de bütün iller-
den gelen çocuklarla “Çocuk Parlamentosu” oluşturuldu. 
1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak 
duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün ço-
cuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı ve 
1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk 
Şenliği adıyla uygulamaya kondu. 

Bayramın en son şeklini alışı ise 1981’de gerçekleş-
miştir. Darbe döneminde Milli Güvenlik Konseyi bayram-
lar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne 
kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayra-
ma “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını 
vermiştir

Kutlanışı
23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Nisan 1921’de 

resmî bayram olarak kabul edilmesinden bu yana, deği-
şik adlarla da olsa resmî törenlerle kutlanmıştır. En yalın 
haliyle bu törenlerde İstiklâl Marşı okunur ve saygı duru-
şunda bulunulur. 

Yeni uygulamaya konulan yönetmeliğe göre, önceki 
yıllarda uygulanan koltuk devri uygulamasına son ve-
rildi. Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler 
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara koltuk dev-
retme uygulaması kaldırıldı. 

23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlanışı 23 Ni-
san 1927’de Atatürk’ün himayesinde başlamış, Cum-
hurbaşkanlığı Bandosu çocuklar için konser vermiş ve 
Ankara’da çocuk balosu düzenlenmiştir. 1928’de Dr. 
Fuat (Umay) Bey’in teklifiyle daha geniş içerikli bir prog-
ram hazırlanmış, ilanlar verilmiş, halk davet edilmiş, çocuk 
alayları oluşturulmuş, yarışmalar ve geziler düzenlenmiş-
tir. 1929’daki 23 Nisan’dan önce HEC 23-30 Nisan haf-
tasını çocuk haftası olarak duyurmuş, etkinlikler çoğaltı-
larak bir haftaya yayılmıştır. Asıl bayram yine 23 Nisan’da 
kutlanmış, çocuk balosu yine Atatürk tarafından himaye 
edilmiştir. Yine de HEC ve Türk Ocağı’nın bütün çabala-

rına rağmen ülke çapına yayılmada sorunlar yaşanmıştır. 
Birkaç yıl böyle gitmesi üzerine, Kırklareli milletvekili Dr. 
Fuat Umay’ın teklifiyle 20-30 Nisan arasında tüm telgraf 
ve mektuplara Himaye-i Etfal Şefkat Pulu yapıştırılması 
mecliste onaylandı. Yasa, 14 Nisan 1932’de yürürlüğe 
girdi. 

1933 23 Nisan’ında Atatürk yeni bir gelenek başlattı. 
O sabah çocukları makamında kabul etti ve onlarla soh-
bet etti. Aynı yıl stadyumlarda beden hareketi gösterileri 
yapılmaya başlandı. O bayram, Milli Eğitim Bakanı Reşit 
Galip Bey’in kaleme aldığı Andımız çocuklar tarafından 
ilk kez okundu. 1933’te artık Çocuk Bayramı devlete 
de mal olmuştu. Yine de 1935’teki yasa değişikliğinde 
çocuk bayramında hiç söz edilmedi.  Yalnız resmî ismi 
konmamış olsa da, Milli Hâkimiyet Bayramı’nın yanında 
“23 Nisan Çocuk Bayramı”, devlet ve toplum örgütleri-
nin ortaklaşa hazırladığı programlarla kutlanmaya devam 
edildi. 

1970’lerde artık 23 Nisan Çocuk Bayramı tüm ulus-
tan katılım alan bir bayram halini almıştı. 1975’ten itibaren 
TRT de programlarıyla destek vermiş, 1979’da resmî Millî 
Hakimiyet Bayramı törenlerine çocukların da katılmasına 
karar verilmiş, 1980’de de “Çocuk Parlamentosu” oluş-
turulmuştur.  Böylece 23 Nisan Çocuk Bayramı, Millî Ha-
kimiyet Bayramı’yla tamamen aynı etkinliklerde kutlanmış 
oluyordu. Nitekim 1981’de birleştirilecekti. 

Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türki-
ye Cumhuriyeti devleti erkânının başta Anıtkabir olmak 
üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle 
başlamakta, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin ha-
zırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmî geçit töreniyle 
devam etmektedir. Akşamları da büyük şehirlerde fener 
alayı düzenlenir. Resmî törenlerden sonra bayram yeri 
olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka 
çeşit yarışmalar düzenlenir.  Çeşitli sivil toplum örgütleri 
veya kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler yer alır. 

1979 yılında düzenlenmeye başlayan TRT Uluslarara-
sı 23 Nisan Çocuk Şenliği, 23 Nisan’ı tüm dünya çocuk-
larının kutladığı bir bayram haline getirmeyi amaçlayan 
bir şenliktir. İlkine yalnızca SSCB, Irak, İtalya, Romanya 
ve Bulgaristan’ın katıldığı şenlik, günümüzde yaklaşık 
50 ülkenin çocuklarının katılımıyla düzenlenmektedir. 
1979’dan 2000’e kadar Türkiye’nin başkenti Ankara’da 
düzenlenmiş, ondan sonra Türkiye’deki başka kentlerde 
de gerçekleştirilmiştir. 

Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katıl-
makta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler 
ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
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Kukoaç ile milli takımda beraber forma giyen Tomis-
lav Ruziç, faal basketbol hayatının ardından basketbolun 
içinde olmaya da devam edeceğini belirtti. 

ZDOVC ÇAĞIRDI, GELDİM

Royal Halı Gaziantep’e geliş hikayenle başlayabilir mi-
yiz?

Sezon biter bitmez koç Zdovc beni aradı. Hedefi olan 

bir takım kurmak istediğini, playoff oynayacak bir takım 
kurmak istediklerini söyledi. Bu takımda da benim rolüm 
olacağını dile getirdi. Bu konuşmanın ardından ben de 
buraya gelmeyi tercih ettim. 

Uzun yıllardır Türkiye’de oynuyorsun ve yurtdı-
şına transferler yaşasan da Türkiye’ye dönüyorsun. 
Türkiye’ye bağlayan bir şeyler mi var?

İlk olarak Türkiye’yi ve Türk insanını çok seviyorum. 
Yabancılara yaklaşımları çok sıcak. Elbette bu benim de-

SAKİN GÜÇ

Royal Halı Gaziantep’in sakin gücü Tomislav Ruziç. Aralıklarla 7 sene oynadığı 
Türkiye’de basketbolun nadir solaklarından. Zdovc’un sisteminde önemli bir 
yere sahip olan Ruziç, şutunun olmasının hem kendisi için hem de takımı için 

avantaj olduğunu söyledi. 
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neyimlemem. Bunun için bu ülkede olmayı seviyorum. 

Eşin de ilk geldiğin sezon Eczacıbaşı’nda voley-
bol oynadı. Sen mi eşinden dolayı Türkiye’ye geldin, 
yoksa eşin mi senin transferinden sonra Türkiye’ye 
geldi?

Ben geldikten sonra eşim de Türkiye’de bir takımda 
oynamak istedi. Zaten bir sezon oynadı. 

EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Hoca tam 5 numaralarla oynamayı sevmiyor. Bu-
nunla beraber sert savunma yapan bir takım yarat-
mak istiyor. Sen de tam anlamıyla 5 numara olmayan 
bir oyuncusun ve 5 numaralarla boğuşmak istiyor-
sun. Sistem hakkında ne demek istersin?

Koç en başta savunmaya önem veriyor. Koçun oyun 
sistemi savunmadan başlıyor. Evet, tam anlamıyla beş 
numara değilim. Mücadele ettiğim oyuncular benden iri 
oyuncular. Ama benim işim bu ve işimi seviyorum. Her 
maçta, her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yap-
maya çalışıyorum. 

SOLAK VE ŞUTÖR OLMAK AVANTAJ

Şutu da olan bir oyuncusun. Başlarken şutun var 
mıydı yoksa sonradan gelişen bir özellik mi?

Kariyerimin başlangıcında 4 numara oynayan bir 

oyuncuydum. Dışarıda oynuyordum, daha sonra içe-
ride oynamaya başladım. Bu da bana şut avantajını 
getirdi. 

Solak oluşun avantaj mı, dezavantaj mı?

Herkes avantaj olduğunu söylüyor. Sağ elini kulla-
nan oyuncularla karşı karşıya kaldığım zaman, onların 
güçlü tarafı olan sağdan dönüyor. Bunun karşılığı da 
benim solum oluyor. Ben de en güçlü tarafımla onları 
karşılıyorum. 

TAMER OLURDU

Gaziantep hakkında ne düşünüyorsun?

Ne çok küçük ne de çok büyük bir kent. Hoş bir 
şehir. Ne istersem bulabiliyorum. Beğendiğim bir şehir, 
burada olmaktan mutluyum. 

Türk statüsü kazandığında Türk ismi seçme zo-
runluluğu kaldırıldı. Türk ismi düşünmüş müydün?

Ben statü kazandığımda Tofaş’ta oynuyordum. O za-
man menajerimiz isim seçme zorunluluğum olmadığını 
söyledi. Ben de düşünmedim. 

Peki seçme zorunluluğun olsa hangi ismi tercih 
ederdin?

Bilmiyorum ama şimdi de takım arkadaşlarım bana 
antrenmanlarda zaman zaman Tamer diye sesleniyorlar. 
Tamer olurdu. 

Peki lakabın var mı?

Tomi ya da Tomo diye çağırıyorlar.

KİTAP VE FİLM

Basketbol dışında ne yapıyorsun?

Özellikle yaptığım bir şey yok. Evde yaşamayı seviyo-
rum. Kitap okumayı ve film seyretmeyi seviyorum. 
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Bir sporcuyla evli yaşamında kolaylık sağlıyor 
mu?

Şu anda avantaj. Eşim de sporcu olduğu için benim 
ruh halimden çok iyi anlıyor. Zor bir maç geçirmiş olabi-
lirim, kötü bir antrenman ya da kaybedilmiş bir maç ola-
bilir. Bunları çok iyi anladığı için, bunları hissettiği zaman 
evde bana baskı da uygulamıyor. 

Ne kadar daha basketbol oynayacaksın?

Vücudum elverdiği sürece oynamak istiyorum. 

Basketbolun ardından bir yaşam planlaman var 
mı?

Şu anda genç takım, ya da altyapı antrenörlüğü yap-
mayı düşünüyorum. 

Gaziantep mutfağıyla aran nasıl?

Muhteşem. Türk mutfağını zaten seviyorum ama Ga-
ziantep mutfağı ayrı bir zevk. 

ANLIYORUM AMA KONUŞMAK ZOR

Uzun yıllardır Türkiye’desin. Türkçe konuşabiliyor 
musun?

Çok iyi anlıyorum.  Bazı insanlar çok hızlı konuşuyor, 

o zaman anlayamıyorum ama tane tane konuşulduğunda 
çok iyi anlıyorum. Konuşmak için oldukça zor benim için. 
Cümlenin nasıl başlayıp biteceğini bilmediğim için konuş-
mak zor ama anlamakta zorluk çekmiyorum. 

Normal yaşamında problemlerini anlatabiliyorsun 
sanırım, Türkçe olarak.

Restorana ya da markete gittiğimde derdimi anlata-
biliyorum, yemeğimi seçebiliyorum. Bu konularda zorluk 
çekmiyorum. Menüleri okuduğumda da birçok yemeği 
okuyabiliyorum. 

Hobilerin var mı?

Basketbol hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. 
Özellikle yaptığım bir hobim yok. Film ve kitap. Uzun sü-
reli boşluklarda da ailemle zaman geçirmeyi seviyorum. 

KUKOÇ’LA MİLLİ TAKIMDA OYNADIM

Beraber oynamaktan keyif aldığın oyuncular kim-
ler ya da kimlerdi?

Çok iyi oyuncularla oynadım. Dino Radja ile oynadım. 
Milli takımda Toni Kukoc ile oynadım. Benim için büyük 
zevkti. Beşiktaş’a ilk geldiğim zaman El Amin ile de oy-
nadım ama Radja ve Kukoc ile oynamak başka bir şeydi.
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Türkiye’de karşısında oynamakta zorluk çektiğin 
oyuncular var mı?

Birkaç tane var. Nedim Yücel ile oynamak çok zordu. 
Atlet bir oyuncu. Çok iyi bir ribauntçuydu. Bir bakıyorsun 
burada, bir bakıyorsun başka bir yerde. Zordu Nedim’le 
oynamak.

FENERBAHÇE FİNAL FOUR YAPAR

Lig için şampiyonluk adayın var mı?

Benim favori takımım Royal Halı Gaziantep.

Euroleague için şampiyonluk favorin var mı?

Bir tane değil, birkaç tane favorim var. Real Madrid, 
Barselona olabilir. Fenerbahçe’nin de final fourda olaca-
ğını düşünüyorum. 

Örnek aldığın ya da idolün olan bir basketbolcu 
var mı?

Şu anda öyle bir durum olamaz. Hep kendimi daha 
yukarıya çekmeye çalışıyorum. Gençken herkeste oldu-
ğu gibi bende de Michael Jordan hayranlığı vardı. 

Oldukça sakin bir oyuncusun. Basketbol koçları 
da olabildiğince agresif kişilikler. Tecrübeli bir oyun-
cusun. Zaman zaman saha içinde isyan ettiğin olu-

yor mu?

Realist bir insanım. İlk önce olayları yargılarım. Zaman 
zaman da koçlar benim oyun içinde daha agresif olmamı 
istiyorlar. Ama ben sadece görüntü olarak sakin görü-
nen biriyim. Özellikle de saha içinde. Oyunun gerektirdiği 
sertlikte olmaya çalışıyorum. 

GEMİDE ÇALIŞIRDIM

Takımlarda ekibi neşelendiren oyuncular vardır. 
Royal’de bunu kim üstleniyor?

Kesinlikle Kaptan Erden ve Uğur şakacı arkadaşla-
rım. Bu durum iyi takımların hepsinde var. Takımı bir ara-
da tutuyor. Çok keyifli bir şey. Takımın kimyası için çok iyi. 

Son olarak, basketbolcu olmasaydın ne yapar-
dın?

Çok genç yaştan bu yana basketbol oynuyorum. Şu 
anda başka bir iş yapabileceğim ihtimalini düşünmüyo-
rum. Yine de lisedeki eğitimim gemi üzerineydi. Basket-
bolcu olmasam gemide çalışabilirdim. Kaptan olarak de-
ğil belki ama, gemilerde çalışabilirdim. 

Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.  
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Birazda gülelim...

CENNETLİK 
MALİYECİ

Bir papaz ile maliyeci aynı gün 
ölürler; 

papaz cehenneme gider, maliyeci 
ise cennete... 

Papazın itirazı vardır: 
“Ben 60 yıldır, insanların doğru yola, 

Tanrı yoluna gitmeleri için günde 
kaç kere dua ettim! Ya bu maliyeci 
ne yaptı? Beni cehenneme, onu 
cennete nasıl koyuyorsunuz?” 

Cevap gelmiş: 
“Öyle deme, öyle deme” Sen ne 

zaman kilisede vaaz versen cemaat 
uyurdu... Ama bu maliyeci ne za-

man bir yere gidip defterlere baksa, 
herkes bildiği, bilmediği bütün 
duaları okur Allah’a yalvarırdı!”

BİR BEKÇİ VE
BÜTÇE HİKAYESİ

Kongre üyeleri birgün ülkenin işsiz bir bölgesinde, kocaman ve terke-
dilmiş bir hurda yığını deposu keşfetmişler... içlerinden biri “bir bekçi 
kiralayalım buraya sahip çıksın” demiş... “birileri gelip burdabişeyler 

karıştırmasın”... böylece bir adamı BEKÇİ sıfatıyla işe almışlar... 
Ertesi gün bir diğer kongre üyesi: 

“iyi yaptık da bi eksik var...”demiş... “biz bu adama bir iş tanımı 
vermedik ki adam nasıl çalışıcağını bilsin? Ayrıca iş tanımını verdikten 

sonra adamı bir de eğitmek lazım”... diğerleri onu haklı bulmuşlar, 
böylece bekçinin iş tanımını belirliyecek bir PLANLAMA DEPARTMA-
NI kurmuşlar, oraya da bu tanımları rapor edecek bir DOKÜMANTAS-

YON UZMANI ile bir de bekçi için EĞİTMEN almışlar... 
Birkaç gün sonra diğer kongre üyesi sormuş: 

“Peki ama bu bekçiyle iş tanımını yapanlar iyi çalışıyolar mı, bunu 
takip edecek biri lazım diil mi?”

Böylece bekçi ve eğitmenlerini denetliycek bir KALİTE KONTROL 
DEPARTMANI kurmuşlar, oraya da bir KALİTE KONTROL SORUM-
LUSU ile bu adamların ne yapıp ettiğini rapor edicek 2 tane MÜFET-

TİŞ almışlar...
Ertesi gün bir diğer kongre üyesi demiş ki:

“Peki ama bir bekçi ve peşinden bir sürü denetleyici işe aldık, bunla-
rın maaşını kafamıza göre mi vericez? Bekçiye ne kadar, kalite kontrol 

departmanına neye göre ne kadar maaş ve-
rilicek, bunun bi sistemi olmalı...” Böylece bir 

MUHASEBE DEPARTMANI kurmuşlar... oraya 
da bir MUHASEBECİ, bir BORDRO MEMURU 
ve bütün bu insanların ne kadar çalıştığını işe 
geliş gidiş saatlerini takip edicek bir DENET-

LEME UZMANI işe almışlar...
Ertesi gün bir diğer kongre üyesi sormuş:

“Eveet bir bekçimiz var bağlı olduğu depart-
manları da kurduk, iyi güzel de bunlar kendi 
başına buyruk mu iş yapıcaklar? Bunlara bir 

müdür lazım diil mi? Tabi müdür aldıktan son-
ra bunun bir de yardımcısı olması lazım...”
Bunun üzerine bekçi ve bağlı bulunduğu 
departmanlar için 1 MÜDÜR, 1 MÜDÜR 

YARDIMCISI, bir de bunlara SEKRETER işe 
almışlar...

Ve birkaç gün sonra kongre toplantısında 
tartışma çıkmış:

“ŞU HALE BAK... BÜTÇENİN 22.000 $ 
ÜZERİNE ÇIKMIŞIZ... BÜTÜN GEREKSİZ 
HARCAMALARI BELİRLEYİP YARINDAN 

İTİBAREN KESMEMİZ LAZIM...!!”
ve bekçiyi kovmuşlar...

BENİM SUÇUM
Büyük bir şirketin üst düzey yöneticilerinden biri bir gün 

New York üzerinde balonla dolaşmaya çıkar.
Aksilik ya, pusulasını aşağıya düşürür ve kaybolur. İnmek 
için uygun bir yer ararken bir gökdelenin tepesinde sigara 

içen bir adam görür ve alçalır. ‘Pardon. Ben neredeyim 
acaba?’ diye sorar.

‘Yerden 500 feet yükseklikte bir balonun içindesin’ der 
adam.

Yönetici sinirlenir;
‘Sen MUHASEBECİSİN değil mi?’ diye sorar.

‘Evet.’ der adam. ‘Nereden bildin?’
‘Çünkü başım belada ve sana bir soru soruyorum. Verdiğin 

cevap % 100 doğru fakat hiç bir işe yaramıyor.’
Muhasebeci gayet rahat bir tavırla;

‘Sen de yöneticisin değil mi?’
‘Evet, sen nereden bildin?’

‘Çünkü yerden 500 feet yükseklikte bir balonun içindesin, 
kaybolmuşsun, pusulan yok, berbat durumdasın. Fakat bu 

şimdi benim suçum oldu.’
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Özlü Sözler...
Sen Ruhuma cemre diye 

damladıktan sonra ben bu 
bedende neyleyeyim…

Aşk da SEN
Hasret te SEN
Ben de SEN

(Mevlana)

İslamı öyle yaşa ki; 
akıllar dursun/ Sen 

ona buna değil, Allaha 
kulsun!

(Mehmet Akif Ersoy)

Yurtta sulh 
cihanda sulh

(Atatürk)

Zaferin Sırrı Hazreti 
Peygamber’in izini takip 

etmektir.

(Fatih Sultan Mehmed)

Ölüm güzel şey,budur perde ardından haber... 
Hiç güzel olmasaydı ölürmüydü peygamber?...

(Necip Fazıl Kısakürek)

“Ne zaman Gökyüzüne 
bir nefes. Bir dua 

Gönderdin de ardınca 
Ona benzer bir iyilik 

gelmedi.
(Mevlana)

Biz toprakları değil, 
gönülleri fethetmeye 

gidiyoruz.

(Fatih Sultan Mehmed)

İnsan topluluğu kadın 
ve erkek denilen iki cins 
insandan mürekkeptir. 

Kabil midir ki, bu 
kütlenin bir parçasını 

ilerletelim, ötekini ihmal 
edelim de kütlenin 

bütünlüğü ilerleyebilsin. 
Mümkün müdür ki, bir 
cismin yarısı toprağa 

zincirlerle bağlı kaldıkça 
öteki kısmı göklere 

yükselebilsin?

(Atatürk)

Sâhipsiz olan memleketin 

batması haktır; 
Sen sâhip 

olursan bu vatan batmayacaktır

(Mehmet Akif E
rsoy)

İmkanın sınırını görmek 

için imkansızı denemek 

lazım

(Fatih Sultan Mehmed)
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ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeliğine 

yeni katılan arkadaşlarımıza hoşgeldin derken, 
çalışma hayatlarından başarılar dileriz...

                                                            Hüseyin ÖZBAY                                                                    
                                                            Yönetim Kurulu Başkanı

1871

1873

1868

1872

1874

EMEL EREL

27.11.2014’te
aramıza katıldı.

ALPAY ZER

10.12.2014’te
aramıza katıldı.

ERCAN ÇELİK

05.01.2015’te
aramıza katıldı.

MUSA
ŞAHİN

06.01.2015’te
aramıza katıldı.

AHMET
KÖLEOĞLU

28.11.2014’te
aramıza katıldı.

EMEL
ALPDOĞAN

05.01.2015’te
aramıza katıldı.

ERDEM 
ALKOÇAK

06.01.2015’te
aramıza katıldı.

CEMİL
YILDIRIM

06.01.2015’te
aramıza katıldı.

18701869

1867
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1875

1877

1879

1881

1883

1876

1878

1880

1882

1884

HAKAN
SÜNBÜL

07.01.2015’te
aramıza katıldı.

CENGİZ
SEÇME

07.01.2015’te
aramıza katıldı.

HÜSEYİN
ERMEYDAN

08.01.2015’te
aramıza katıldı.

MUSTAFA
ÖRÜN

09.01.2015’te
aramıza katıldı.

ÜMMET
AKKAYA

12.01.2015’te
aramıza katıldı.

VAROL
ARTIĞ

07.01.2015’te
aramıza katıldı.

YASİN
ARAZ

08.01.2015’te
aramıza katıldı.

GÜNEY
ÇINAR

09.01.2015’te
aramıza katıldı.

ADNAN
GÜNBEGİ

12.01.2015’te
aramıza katıldı.

HASAN
ÖZDEMİR

12.01.2015’te
aramıza katıldı.
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FATMA DEMET
TÖRER

13.01.2015’te
aramıza katıldı.

ALİ
ÇEVİK

13.01.2015’te
aramıza katıldı.

MURAT
AKSOYLU

14.01.2015’te
aramıza katıldı.

SİNAN
KARABIKCI

14.01.2015’te
aramıza katıldı.

EVRİM
GÜLEÇ

13.01.2015’te
aramıza katıldı.

EMRE
POLATBİLEK

13.01.2015’te
aramıza katıldı.

MEHMET
YILDIRIM

14.01.2015’te
aramıza katıldı.

METİN
ÖZMEN

14.01.2015’te
aramıza katıldı.

1885

1887

1889

1891

1886

1888

1890

1892

1893 1894

YILDIZ
ŞENGÖKSEL

14.01.2015’te
aramıza katıldı.

BİLGİN
BUDUMLU

15.01.2015’te
aramıza katıldı.
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1895

1897

1899

1902

1904

1896

1898

1900

1903

1905

ÖZKAN
GÜNGÖR

15.01.2015’te
aramıza katıldı.

DURDU 
MEHMET
ŞEKER

20.01.2015’te
aramıza katıldı.

CUMA
BERK

20.01.2015’te
aramıza katıldı.

SAİT
DEMİR

26.01.2015’te
aramıza katıldı.

UĞUR
BOZYEL

05.03.2015’te
aramıza katıldı.

MESTUR
ASLAN

19.01.2015’te
aramıza katıldı.

ŞENAN
ŞENCAN

20.01.2015’te
aramıza katıldı.

ÜMİT
DÖVER

21.01.2015’te
aramıza katıldı.

MUSTAFA
USLU

17.02.2015’te
aramıza katıldı.

MUSTAFA
YALÇIN

11.03.2015’te
aramıza katıldı.
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Prof.Dr.Cengiz TORAMAN tarafından verilen seminer akabinde aramıza yeni 
katılan meslektaşlarımıza ruhsatları verildi.

Muhasebe Haftasında Demokrasi meydanına çelenk koyma töreni ve akabinde 
resmi kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerle başladık

2-7 MART MUHASEBE HAFTASINI
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADIK
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Muhasebe Haftası kapsamında düzenlediğimiz Akşam yemeğimizde
protokolümüz bizi yanlız bırakmadı.

Vefat eden üyelerimiz için Mevlidi Şerif ve anma programı düzenledik.

“Hapı Yuttuk” isimli tiyatromuza ilgi yoğundu.
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Muhasebe Haftasının son gününde Kahramanmaraş SMMM odası ile dostluk 
maçı düzenledik.

Stajyer eğitimlerimiz devam ediyor.
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Kurumlar Vergisi Semineri düzenlendi.

Oda Danışma Meclisi toplantılarımız devam ediyor.

Gaziantep 3.İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katıldık.
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Dönem Sonu İşlemleri & Vergi İnceleme Sürecinde
Mükellef Hak ve Yükümlülükleri Semineri düzenledik.

Ankara Stajyer Kurultayına katıldık.

Nizip ilçe temsilciliğimizde e-birlik ve haksız rekabet modülü anlatıldı.
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Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’ya hayırlı olsun ziyaretimiz.

KDV Uygulama Tebliği Semineri düzenledik.

Kan bağışı kampanyamız devam ediyor.
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 Adıyaman’da düzenlenen 38.nci Doğu ve Güneydoğu Anadolu Odaları Platform 
Toplantısına katıldık.

Kurumlar Vergisi Seminerimizi Osmaniye SMMM Odasında düzenledik.

Abdullah Bakkaloğlu ve Ünal Akar anısına ilkbahar halı saha futbol turnuvamız 
başladı.
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ
DEVAM EDİYOR
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ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ
Tarih 01/12/2014

Sayı 16700543-130-48

Kapsam  

  

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA 

MÜDÜRLÜĞÜ

 

   

Sayı : 16700543-130-48 01/12/2014

Konu : Adi ortaklığın feshi  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Makine San. 
İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ile şirketiniz arasında ... Makine ... 
Adi Ortaklığı kurulduğu, adi ortaklığın almış olduğu ihale 
devam etmekte iken bir nedenden dolayı adi ortaklığın 
fesih kararının alındığı, tüm haklarınızın ... TL karşılığında 
diğer ortağa devredildiği, alacağınıza karşılık taksitler 
halinde ... TL’den 5 adet senet alındığı belirtilerek, söz 
konusu senet karşılığı ödemelere fatura düzenlenip 
düzenlenmeyeceği ile ödenen bedel üzerinden KDV 
hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında bilgi verilm-
esi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve 
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan 
teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-8/1-a maddesinde; mal teslimlerinde ve hizmet 
ifalarında bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu,

-10 uncu maddesinin (a) bendine göre, vergiyi 
doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, 
malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, 
malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce 
fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu bel-
gelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve 
benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım 
kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya 
bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın 
teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında mey-
dana geldiği,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde 
yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/B.7. 
Adi Ortaklıklarda Vergileme” başlıklı bölümünde; (mülga 
25 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “C” 
bölümü)

“....Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi so-

nucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesh 
ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerek-
mektedir...

Ortaklardan biri veya birkaçının hisselerinin diğer or-
tak veya ortaklara devredilmesi suretiyle ortaklığın sona 
ermesi halinde; devralan ortak veya ortakların kendi 
hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate alınmaksızın, 
ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen 
toplam mal bedeli üzerinden katma değer vergisi 
hesaplanır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan fatura-
da ayrıca gösterilecek olan bu vergi ilgili dönem işlemleri 
ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek 
beyan edilir. Devralan ortak veya ortaklar tarafından ise 
genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilir...” 

ifadesine yer verilmiştir.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı 
maddesinde; 153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi 
bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur 
oldukları hükmü yer almakta olup aynı Kanun un 161 inci 
maddesinde, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin 
tamamen durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı 
ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

“Faturanın Tarifi” başlıklı 229 uncu maddesinde; fatu-
ra, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin 
borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan 
veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari 
vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci mad-
desinin 5 numaralı bendinde de faturanın malın teslimi 
veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün 
içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen 
faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına 
alınmıştır.

Adi ortaklıklar 818 sayılı Borçlar Kanununun 520-541 
inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 
nci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, 
bir sözleşmeye dayanarak ortak bir amaca ulaşmak için 
emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi 
ortaklığın amacı, ortakların sorumlulukları, sermayesi, 
borçları ve alacakları bu Kanunda düzenlenmiştir. Adi 
ortaklık tüzel kişiliği haiz olmayıp Borçlar Kanunu hüküm-
lerine göre kurulur ve son bulur. İştirak halinde mülkiyet 
esasına göre faaliyet sürdüren adi ortaklıklar elde et-
tikleri gelirin vergilendirilmesi açısından bağımsız bir ünite 
olarak kabul edilmemiştir. Ticari faaliyette bulunan adi 
ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç ayrı 
ayrı ticari kazanç sayılmıştır. Ortaklar kendi paylarına 
düşen karlarını ticari kazanç olarak münferiden beyan 
etmek zorundadırlar. Ancak adi ortaklık KDV yönünden 
vergi mükellefi gelir stopaj yönünden ise vergi sorumlusu 
olarak kabul edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Ortaklık payınızın 
diğer ortak olan ... Makine San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’ 
ne devredilmesi işlemi adi ortaklığın sona ermesi sonu-
cunu doğurduğundan, işletmedeki tüm haklarınızın devri 
karşılığı belirlenen toplam bedel üzerinden, devir tarihi 
itibariyle fatura düzenlenmesi ve katma değer vergisi 
hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI 
TAŞINMAZIN İFRAZ İŞLEMİ 

YAPILDIKTAN SONRA 
SATIŞININ KV. VE KDV.NDEN 
İSTİSNA OLUP OLMADIĞI HK. 

Tarih 18/09/2014

Sayı 85632212-010.01-2 

Kapsam  

T.C.

SİİRT VALİLİĞİ Defterdarlık 

SİİRT DEFTERDARLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 85632212-010.01-2                                                                                             
18/09/2014

Konu : Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın 

ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının

 KV. ve KDV.nden istisna olup olmadığı

 

İlgi : ... tarih ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

•- Şirketinizin çimento üretimi ve satışı faaliyetiyle uğraştığı,

•- 2006 yılında TMSF tarafından düzenlenen ihale netice-
sinde ... Çimento Fabrikası ve ... A.Ş.’nin satın alınarak ... Çi-
mento Grubu bünyesine katıldığı,

•- Söz konusu satış ile ... Çimento Fabrikası bünyesinde 
çimento üretiminin hammaddelerinden kil ve trasın sağlandığı 
kil ve tras ocağı ile fabrikaya su sağlayan su kuyularının bulun-
duğu parsellerin de devir alındığı ve gerekli işletme ruhsatları ile 
kullanma izin belgelerinin verildiği,

•- Ancak, Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında yaptı-
ğı parselasyon sonucu kil ocağı ve su kuyusunun bulunduğu 
arazilerin ifraz edildiği, bu nedenle bazı arazilerin tras ve su çı-
kartma faaliyetlerinin sona erdiği, şehir yerleşme bölgesindeki 
kil ocağında faaliyetin durdurulduğu ve fabrika arazisinde açılan 
yeni su kuyularının kullanılmaya başlandığı,

•- Diğer taraftan bahsi geçen taşınmazların satışının yapıl-
masının planlandığı

belirtilmiş ve 2006 yılından itibaren aktifte bulunan ve sa-
tış amacıyla değil üretim faaliyetinin devamı için tahsis edilen 
bu taşınmazlardan parselasyona tabi tutulmuş kil ocağı ve su 
kuyularının bulunduğu arsaların satışının Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun 5/1-e ile KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Defterdarlığı-
mız görüşü sorulmuştur.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkra-
sının (e) bendiyle, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerin-
de yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip 
oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 
satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı vergiden istisna 
edilmiştir.

Mezkur bent hükümleri gereğince bu istisna, satışın yapıldı-
ğı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan 
kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pa-
sifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satı-
şın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil 
edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline 
isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler ziyaa uğramış sayılır.

Aynı bendin devamında, istisna edilen kazançtan beş yıl 

içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir 
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istis-
na dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa 
uğramış sayılacağı, aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu 
Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu 
hükmün uygulanacağı, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulun-
durdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna 
kapsamı dışında olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliğinin;

•- “5.6.2.2.1 Taşınmazlar” başlıklı bölümünde, elden çıkarı-
lacak taşınmazlardan doğacak kazancın bu istisna uygulama-
sına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 
705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş 
olması gerektiği belirtilmiş,

•- “5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğra-
şılmaması” başlıklı ayrımında da,

“Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla 
uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna 
kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istis-
na kapsamı dışındadır.

îstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçer-
lidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz tica-
reti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve 
ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar 
için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde 
kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, sat-
mak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından 
da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin 
faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışın-
dan elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz 
ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette de-
ğerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edil-
meyecektir.

Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanıl-
mak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile 
kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç 
için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa 
etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği 
kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.” açıkla-
maları yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ana sözleşmesindeki esas 
faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti ve kiralanması bu-
lunmayan ve fiilen de taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraş-
mayan kurumların faaliyetlerinde kullandıkları taşınmazlarının 
satışından elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisi istisnasından 
yararlanabilecektir.

KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların akti-
finde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az 
iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV’den istisna oldu-
ğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumla-
rın, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamı dışında tutulacağı 
hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, özelge talep formu ekinde yer alan şirket ana 
sözleşmesinde, sadece “şirketin faaliyet alanı” ile ilgili taşınmaz 
işlemleri yapılması hususunda hükümler bulunduğu anlaşılmış 
olup çimento üretim faaliyetinde kullanılan kil ocağının ve su 
kuyularının bulunduğu parsellerin “faaliyetlerin yürütülmesine 
tahsis edilen” taşınmaz olarak değerlendirilmesi ve bu taşın-
mazların, taşınmaz ticareti oluşturmayacak şekilde satışına iliş-
kin olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnasından 
faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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SERBEST MUHASEBECİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET 

SÖZLEŞMESİNE GÖRE 
YAPILACAK HİZMETLER 

NEDENİYLE ALINAN 
ÜCRETLERİNİN KDV 

TEVKİFATINA TABİ OLUP 
OLMADIĞI HK.

Tarih 17/12/2014

Sayı 41931384-130[9-2014-43]-77

Kapsam  

  

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

   

Sayı :41931384-130[9-2014-43]-77 17/12/2014

Konu:Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ücret 
Sözleşmesine göre yapılacak hizmetler nedeniyle 
alınan ücretlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadı-
ğı  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

..........................................üyesi olduğunuz,

Öteden beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak 
vergi mükelleflerine hizmet verdiğiniz,

Hizmetlerinizi 3568 sayılı Kanuna göre yayımlanan 
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
vir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin “Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirlerin Çalışma Konuları” başlıklı 18 inci maddesinin (b) 
bendinde düzenlenen hüküm (gerçek ve tüzel kişilere ait 
teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, 
geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat 
ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya 
bu konularda müşavirliklerini yapmak) çerçevesinde ifa 
ettiğiniz

belirtilerek, ücret sözleşmesinde ilgili firmaların kayıt-
larını tutmak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci 
maddesi uyarınca beyannameleri tanzim etmek, mali ko-
nularda danışmanlık yapmak, mali tablolar ile diğer bel-
gelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak, mali ko-
nularda müşavirlik yapmak gibi mali müşavirlik hizmetleri 
karşılığında aldığınız bedel üzerinden katma değer vergisi 
(KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkan-
lığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

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

9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde 
ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin 
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde 
Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alın-
ması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi-
nin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 1/5/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.2. Etüt, 
Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” 
başlıklı bölümünün (I/C-2.1.3.2.2.1) ayrımında, Tebliğin 
(I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, 
plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde 
alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulana-
cağı açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 63 no.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 
no.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danış-
manlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümün-
de ise;

“- Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterileri-
nin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve 
vermek şeklinde verdikleri hizmetler, danışmanlık, müşa-
virlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirile-
meyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır. Ancak, 
Tebliğin (I/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılan müşterilerine 
verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik 
danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri 9/10 oranında KDV 
tevkifatına tabi tutulacaktır.

Öte yandan, yeminli mali müşavirlerin Tebliğin (I/C-
2.1.3.1./b) ayrımında sayılan müşterilerine tam tasdik 
raporu, KDV iadesi tasdik raporu gibi yaptıkları denetim 
ve sonucunda rapor düzenlemek suretiyle verdikleri hiz-
metler denetim hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV 
tevkifatına tabi olacaktır.” 

açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 
serbest muhasebeci mali müşavir olarak müşterilerinizin 
defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve ver-
mek şeklinde vermiş olduğunuz hizmetler danışmanlık, 
müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendi-
rilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

Ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-
2.1.3.1./b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara (KDV 
mükellefi olsun olmasın) yaptığınız vergi mevzuatına ya 
da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hiz-
metleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.2. 
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hiz-
metler” başlıklı bölümü kapsamında değerlendirilerek bu 
hizmetler üzerinden hesaplanan KDV (9/10) oranında 
KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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