
-B İ Z D E N















Sevgili Meslektaşlarım,

E-Dergimizin ilk sayısından bu tarafa geçen sürede Odamız bünyesinde sizlerin de 

katkılarıyla oldukça yoğun ve bir o kadar da başarılı olduğunu düşündüğümüz 

çalışmalar yapılmıştır.

2017 yılında Odamızda ki bazı etkinlikler ilk kez yapılmıştır. Bunlara örnek olarak 

Bilirkişilik Temel Eğitimini ve Cumhuriyet Bayramı etkinliğini söyleyebiliriz.

Bu tür çalışmalar önümüzdeki yılda devam edecek ve sizlerin de katkılarıyla birlikte 

daha da geliştirip büyüteceğiz.

Sevgili Meslektaşlarım,

Ülkemizdeki en zor mesleklerden birisi olan muhasebecilik mesleğinin zaman zaman 

yorgunlukları, yılgınlıkları, bezginlikleri olabilmektedir. 

Örneğin, bir çoğumuzun hatırlayacağı eskiden günlük hasılat defteri, kasa defteri, 

kambiyo defteri, daktilo, olmazsa olmaz parçamız karbon kağıdı ile damga pulu gibi 

ismini unuttuğumuz bir sürü şey vardı.

Yani, öncekiler gibi bunların da gelip geçici olduğunu unutmamalıyız. Bu mesleğin 

bilgisayarın olmadığı dönemlerden yani her şeyin kalemle, elle yapıldığı dönemlerden 

bugünümüze geldiğini, bu süreçte büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini de 

bilmemiz ve hatırlamamız bize güç verecektir.

Bir yazarın dediği gibi, zaman izafi; saat, gün, ay, yıl dediğimiz, ihtiyaçtan kullandığımız 

ölçüler. İşte o ölçülere göre, bir yıl daha bitmek üzere.

Her şey bir yana, bir kez daha ne kadar yorgun düştüğümüzü fark ettik Bu çalışmaya 

emeği geçen tüm meslektaşlarıma bir kez daha çok teşekkür ediyorum.

Güzel günler görmek dileğiyle, 2018 yılının tüm meslektaşlarımıza başta sağlık olmak 

üzere, huzur ve sevdikleriyle birlikte mutluluk getirmesini dilerim.

Saygılarımla,

Neşet ERTOY

Başkan
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6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de

yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (ç) bendi ile 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince bilirkişilik temel

eğitiminin usul ve esasları belirlenmiştir. Mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve

uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla ortaya çıkabilecek sorunları

giderebilmek amacıyla Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 11/08/2107 tarih ve

E.126 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bu genelgeye göre;

1- Bilirkişilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren

bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınacaktır.

2- Temel Eğitim on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az 24 saatten

oluşacaktır.

3- Temel eğitim en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

4- Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülecektir.

5- Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı

saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorunda olacaklardır.

6- Temel eğitim almak üzere başvuruda bulunan kişilerden Genelge EK-4`te yer alan

başvuru formu alınacaktır.

Bilirkişilik            

Temel Eğitimleri
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Odamız 15.09.2017 

tarihinde Adalet 

Bakanlığı, Hukuk İşleri 

Genel Müdürlüğü, 

Bilirkişilik Temel 

Eğitimi vermek üzere 

“Bilirkişilik Eğitim 

Kuruluşu” olarak 

yetkilendirilmiştir.

Bilirkişilik Eğitim 

Kuruluşu olarak 

görevlendirilen odamız 

Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarında hafta içi ve 

hafta sonu grupları 

halinde eğitimler 

vermiştir.
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2018 yılı Bilirkişilik başvurularının yapıldığı tarihe 

kadar toplamda 13 grup halinde düzenlenen 

eğitimlere çeşitli mesleklerden katılım olmuş ve 

toplam 311 kişiye BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM 

SERTİFİKASI verilmiştir.





Büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşen   

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğimiz 

odamız bünyesinde oluşturulan Halk 

Oyunları Ekibi ve Türk Sanat Müziği Korosu  

ile  beğeni toplamıştır.
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28 Ekim 2017 tarihinde Oda binamızda düzenlenen 

Cumhuriyet Bayramı etkinliğimizden kareler...
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SMMM Yeterlilik Sınavı

2017/1 Sınava giren : 65 kişi

Sınavı Kazanan : 20 kişi

2017/2 Sınava giren : 63 kişi

Sınavı Kazanan : 17 kişi

2017/3 (9-10 Aralık tarihinde yapılacaktır)

Staja Giriş Sınavı

2017 /1 Sınava giren: 210 kişi

Sınavı kazanan : 24 kişi

2017/2 Sınava giren : 202 kişi

Sınavı kazanan : 20 kişi

2017/3 Sınava giren : 225 kişi

Sınavı kazanan : 25 kişi

2017 Yılında Odamız Bünyesinde         

Staja Giriş ve Mesleki Yeterlilik Sınavlarına 

Katılan Aday ve Başarılı Aday Sayıları
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ESMMMO 2017 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvasında 

heyecan 25 Ekim - 30 Kasım tarihleri  arasında 

yaşandı. 

ESMMMO Halı Saha Futbol Turnuvası Final Maçında 

Haddini Bilbao rakibi E-Defter Sporu 1-0 yenerek 

2017 yılı şampiyonu olmuştur. 

Şampiyon takımımızı kutlar, turnuvaya katılan tüm 

takımlara ve takımlarımıza destek veren tüm spor 

severlere teşekkür ederiz. 
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27. Geleneksel Gecemizi                   

2 Aralık 2017 tarihinde 

meslektaşlarımızın geniş katılımları 

ile gerçekleştirdik.
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Gecemize ilgi büyüktü…            

Bizimle beraber olan herkese 

teşekkür ediyoruz.
Geceye Katılarak bizleri onurlandıran; 

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Sayın Harun KARACAN’a, 

Eskişehir Milletvekili Sayın Utku ÇAKIRÖZER’e, 

Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet ATAÇ’a, 

Genel Başkanımız Sayın Masis YONTAN’a, 

Defterdarımız Sayın Rahim TAŞ’a, 

Vergi Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Ramazan ŞANLI’ya,

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Sayın Muhterem ÖYMEN ve 

Sayın Fuat MALLI’ya, 

Eskişehir Vergi Dairesi Grup Müdürümüz Sayın Ziya ÇİZİOĞLU’na, 

Ankara SMMMO Başkanımız Sayın Ali ŞAHİN’e,

Sakarya SMMMO Başkanımız Sayın Ertuğrul KOCACIK’a, 

Bilecik SMMMO Başkanımız Sayın Süleyman KIRAL’a ve Başkan Yardımcı Sayın 

Levent MERİÇ’e, 

Onursal Başkanımız Sayın İlker ÖZOKCU’ya, 

Eskişehir YMMO Sekreteri Sayın Arif Oruç SEZLEV’e, 

İstanbul SMMMO Sekreteri Sayın Orhan SARIGENE’ye ve Oda Saymanı Sayın 

Cemile KUZU’ya, 

Konya SMMMO Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan BAYRAM’a, Oda Sekreteri 

Sayın Süleyman ERÇİK’e ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdil ERDAL’a, 

AK Parti İl Başkanı Sayın Dündar ÜNLÜ ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Sayın Atilay DALGIÇ’a, 

gecemize renk katan sanatçılarımız Neslihan DEMİRTAŞ'a ve Mehmet ÖZEL’e,

Odamız Halk Dansları Topluluğuna 

teşekkürlerimizi sunuyoruz
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Odamızın En Deneyimli Üyesi

SMMM Celal YEŞİLTEPE

Kendinizden kısaca bahseder misiniz ?

10 Ağustos 1929 da Ordu İlinin Ulubey bucağında Aydınlar köyünde (Esas 

ismi Meşayıktı) Doğdum. Eğitimim ise ilkokul Akpınar İlkokulu, 3.cü sınıfta 

iken zelzele oldu, kökenli İlkokulunda 3.cü sınıfta tekrar Akpınar ilkokuluna 

döndüm. Orta Eğitimi Ordu ilinde orta okul bitiş sonunda Hava Kuvvetleri 

Astsubay Teknik okuluna müracaatla Diyarbakırda 1946-1949 arası eğitimimi 

tamamladım. Astsubay olarak 1949 sonu eğitimim bitti. Balıkesir’e askeri 

göreve atandım. Balıkesir’de 7 sene görev yaptıktan sonra 1956 yılında 

Eskişehir’de 4. Üssünün kurulmasıyla, 1961 yılına kadar mesaiye devam ettik. 
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27 mayısla beraber Ankara Mürted (Akıncılar) üssüne atadılar. Üsse mesaiye devam 

ederken, birçok askeri ihtilal çıkışları oldu ve 1963 senesinde Merzifon üssünden 

Eskişehir’e 1967 de ve bu meyanda assubayların haklarını almak için hanımların 

yürüyüşünü yönlendirdiğimden,üsse alıp beni Kuvvet Komutanlığına verdiler. Kuvvet 

Komutanlığında görev olarak tabldot ve kantinlerin sorumlusu olarak    mesaiye 

devam ederken, Merkez Komutanlığına sürdüler. Gerçekte teknik ve uçucu assubayı 

kendi mesleğinden ayırmış oldular.Merkez Komutanlığına devam ederken,Ekim 1972  

de emekliliğimi isteyerek,emekli oldum ve ayrıldım. Aynı yıl Küflü İşhanında çok 

sevdiğim ve saygın olan bir müdür arkadaşım emekli  Muhasebe Müdürü Noter Polat 

CANSIZOĞLU,muhasebe bürosunu satışa çıkarttığını ve orayı terk edeceğini 

söylemiş,aynı büroyu herşeyi tam olarak defterleriyle birlikte bana devir etti. Böylelikle 

muhasebe hayatım başlamış oldu.

Muhasebe mesleğine ilginiz ne zaman başladı?

Askerlik mesai döneminde teknik olarak hem şef hem uçucu hem de muhasebe 

işlerinde akademiyi bitirdiğimden dolayı bana yönlendiriyorlardı. Bu muhasebe işini 

orada başladım . Emekli olunca eğitimden dolayı muhasebe bürosu açma kararını 

vermiştim.

Ne kadar süredir mesleğin içindesiniz? Mesleğin en çok hangi yönünü 

seviyorsunuz ?

45 senedir mesleğin içindeyim. Defter kayıtlarını çok güzel yazı ile yazmaya özenir ve 

herkese de özendirmeye çalışırdım. Sular idaresindeki bir hanımın birinci sınıf 

muhasebe kayıtlarını defterlerini kontrol ve denetiminde çok beğendiğimden 

kendisine içişleri bakanlığında hem maaş hem de belge verdiler. O çağda güzel yazı 

yazmak önemli idi.

Meslekte sizi en çok üzen yada öyle değil de böyle olmalıydı dediğiniz oldu mu?

Hayat boyu muhasebe ve gelirin insanları yaşamasına yön verdiğinden insanların 

sosyal hayatta bölüşümü sosyal adalete dayanır, gelir ve milli gelirdeki bölüşümden 

hakkını almayı isteyerek tutmaya çalışırdım. 
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Söyleşi: Mehmet Orhan

Hayalindeki meslek neydi? Bu mesleği seçmiş olmaktan memnun oldun mu? 

Yeniden dünyaya gelirsen muhasebe mesleğini seçer miydin?

Subay olmaktı. Müracaat ettim. Beni İstanbul ilinde gümüşsuyu hastanesine gönderdiler. 

Kaldığım otelde çok tahta kurusu olduğundan 1 saat uyuyamadım. 20 gün boyunca 

uyuyamayınca nefes ve akciğerlerim bozulduğundan, röntgen filminde sen sigara içiyor 

musun, bak senin bulutlu ciğerlerin dediler ve muayeneyi kazanamadım. Kazansa idim 

her subay o zaman kendini Atatürk yerine koyardı. Atatürk’ e bağlılık sonsuzdu. Ordu 

denildiği zaman Atatürk ve İnönü idi. Mesleği yaparken politika ile özleştirmeyi çalıştım. 

Seçmezdim. Çünkü asker olmayı, dürüstlük ve fazilet Atatürk öğrendiğimden, o 

devrimler köhnemiş, Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından yeni bir devlet yeni bir 

sınırları çizen dahi Atatürk’ ün yanında olmak isterdim. Yani askerliği seçerdim. 

Bir millete hukuk ne kadar lazımsa, hukuktan önce yaşamak için gelir tüketim maddesi

yapıldığından, bunların hesabını tutan hukuktan önce gelir. Karnı doyacak kiyaşama

hakkı doğsun. Evde muhasebe, bayırda muhasebe, muhasebe her yerde muhasebe.

Yaşamı etkileyen en büyük etken muhasebedir. Bunu temin edecek muhasebeci

maalesef yoktur. Çünkü avukatların bürosu ve avukatlar her istedikleri yönde iktidarları

etkiliyorsa bizim 100.000 kişilik ordumuz iktidarları muhasebe ile istedikleri gibi

yönlendirme gücünü bulmalı ki muhasebe olsun.

Ailenizin bu mesleği nasıl gördü ve size mesleği yaparken katkı sundular mı?

Ailemin katkısı olmamıştır. Nedeni ise yaşım itibariyle Osmanlı imparatorluğu zamanında

okul yok, okumak yok.Erkeklerde yüzde 4, kadınlarda binde 2. Öyle ise benim ailem

beni nasıl yönlendirir.

Muhasebe Mesleğinin bugünkü yerinden memnun musun?

Muhasebe mesleğini 100.000 ordusu olduğundan muhasebenin bir millet için ne kadar

zorunlu olduğunu ortaya koyamadığımıza göre ben memnun değilim.
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Bu mesleği yapmak isteyenlere 

tavsiye ediyor musun?

Mesleği gençlere tavsiye ederim 

tavsiye ederken öneri de söylerim. 

Muhasebe’ nin keyfini çıkartmak 

için bu mesleği yürütürken, hukuk 

fakültesini de bitirmesini isterim. 

Türkiye de hala muhasebeci katip 

zannederler halkta bu algı vardır. 

Bunun kalkması için  hukuk 

bilgilerini bilmek zorundadır.  

Mesleğe başlayan kişilerin 

muhasebe bilgisinin dışında 

mantık felsefe sosyoloji olayları ve 

dik durmayı dürüst olmasını 

tavsiye ederim.
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SMMM Özgür AKKAYA

Muhasebe mesleğine ilginiz ne zaman başladı?

Hiç bir çocuğun “büyüyünce muhasebeci olacağım” dediğini 

sanmıyorum. Ben de demiyordum. Ancak hayat bir şekilde sizi 

muhasebeci yapabiliyor. Okuduğum lisans programı itibarıyla 

eğitimim sırasında mesleğe dair bir bilgim de ilgim de 

bulunmuyordu. Ancak mezuniyet sonrası çalıştığım firmanın 

alanı ve yönlendirmesi ile önce staj başlatma sınavına girdim. 

Meslekle ancak bu şekilde tanışma fırsatım oldu, ancak çabuk 

kaynaştık.



Mesleğin en çok hangi yönünü seviyorsunuz ?

Bana göre mesleğin iki bacağı var; biri aritmetik, diğeri mevzuata hakimiyet. Ben 

mesleğin iki yönünü de ayrı ayrı seviyorum. Özellikle denetçilikten geldiğim için mali 

tablolar ve kayıtlarda iz sürmek, saklananları, gizlenenleri, hataları bulmak, risk 

faktörlerini önceden tespit edebilmek, tablolardan firma, sektör ve ülke hakkında 

yorum yapabilmek oldukça keyifli. Bu da aritmetik ile oluyor. 

Diğer kısma gelirsek mesleğin ağır bir mevzuat yükü var, her ne kadar yük gibi 

görünse de ben bu mevzuat hakimiyetini mesleğe itibarını kazandıran ya da 

kazandıracak olan alan olarak görüyorum. Mükellefe yapacağınız zamanında ve 

doğru bir yönlendirme mükellef ile kurduğunuz bağı güçlendiriyor ve size saygısı 

artıyor. Mükelleften saygı görmek, “bir Özgür’e soralım dedik” cümlesini duymak beni 

mutlu ediyor.

Bu ikisinden bağımsız olarak beş yıllık ücretli çalışma sonrasında, öğlen saate 

bakmadan yemek yiyebilmek, bir kahve eşliğinde mükelleflerle buluşabilmek, ya da 

küçük bir işinizi yapmak için müdürden izin almamak bana mesleği ayrıca sevdiriyor.

Meslekte sizi en çok üzen yada öyle değil de böyle olmalıydı dediğiniz oldu mu?

Meslekte oldukça yeniyim ve şu an olabildiğince iyi yönlerini görmeye çalışıyorum. 

Meslekte beni en çok üzen ise meslekten sürekli şikayet eden bir meslek mensubu 

grubu olması. İnternet vasıtasıyla dahil olduğum muhasebe gruplarında insanların 

sürekli “bu iş yapılmaz” dediğini görüyorum. Benim gibi yeni başlayanlar ya da 

başlayacaklar için can sıkıcı bir durum. Ama ben bunlara rağmen başladım ve devam 

ediyorum. Umarım bundan sonra da mesleğini seven arkadaşlarla birlikte dayanışma 

içinde çalışma imkanımız olur.
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Söyleşi: Volkan TUNA

Ailenizin bu mesleği nasıl gördü ve size mesleği yaparken katkı sundular mı?

Benim dedem kadrolu işçiydi, babam memur, abim ise devlet üniversitesinde 

akademisyen... Özel sektörde çalışmak bile ailem için epey kaygı vericiydi. Zamanla 

ona alıştılar, ancak serbest çalışma konusunda kafalarının hala karışık olduğunu 

hissedebiliyorum. Yüzüme karşı bir şey söylemiyorlar tabii... Bu konularda eşim 

oldukça destekleyici davrandı, o olmasaydı ben de cesaret edebilir miydim 

bilmiyorum.

Meslek dışında uğraşılarınız nedir?

Yoğun olarak teknoloji ile ilgileniyorum. Her alanda teknolojik uygulamalar ilgimi 

çekiyor. Şu an ise özellikle kriptopara madenciliği ve borsası ile uğraşıyorum. 

Bilimkurgu ve distopya eserler hakkında da bir merakım var, İyi bir Star Wars 

hayranıyımdır. Büromun kapısına da  büyükçe bir Star Wars yapıştırmasını astım. 

İçerde de yine oyuncakları mevcut. Bunlar dışında Ayrıca yoga yapmaya çalışıyorum. 

Çok düzenli değil ancak tüm gün masa başında oturmanın verdiği hantallaşmanın 

önüne geçiyor. Diğer meslektaşlara da tavsiye ederim.

Muhasebe Mesleğinin bugünkü yerinden memnun musun?

Muhasebe mesleğine ben girdiğimde de aynı yerdeydi o yüzden memnun değilim 

demek samimiyetsizlik olur. Ancak daha ileriye gidecek çok yolu var. Bunun için de 

hem mevzuatın, hem teknolojinin günümüz şartlarına uyumlulaştırılması gerekiyor. 

Bazı şeylere hiç bir şekilde anlam veremiyorum. Örneğin defter tasdiki, örneğin, 

örneğin formlarda TC kimlik numarası dışında bilgi girişi yapmak, örneğin noter... 

Bunların hepsinin alternatif teknolojik çözümleri var. Hem daha hızlı, hem daha 

çevreci, hem de daha ekonomikler. Umarım kısa zaman içerisinde bu tip faydasız 

uygulamalar sona erer ve meslektaşlar asıl işlerine daha çok zaman ayırabilirler.

Son olarak söylemek istedikleriniz?

Mesleğe yeni başlamış birine söz verdiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
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Söyleşi: Burhanettin ŞEKER
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SMMM Erçin İLHAN

Muhasebe mesleğine adım atmış olduğunuz içi sizi öncelikle kutlarım.

Kendinizi tanıtır mısınız?

02.01.1983 Seyitgazi doğumluyum. Aslen Bursa/İnegöllüyüm. Doğduğum günden 

bugünekadar hayatım Eskişehir’de geçti. İlk ve ortaokulu Vali Bahaeddin Güney 

İÖO’da, liseyi de Yunus Emre Lisesi’nde okudum. AÜ Açıköğretim Fakültesi Bilgi 

Yönetimi Ön Lisans ve İşletme Fakültesi Lisans mezunuyum. 21 yaşımdan beri de 

Muhasebe sektöründe bir şekilde bulundum.

Muhasebe mesleğini seçmenizde herhangi bir etken oldu mu?

Bu mesleği seçmemdeki en önemli etken tabiki de abim SMMM Ercan İLHAN’dır. Ama 

muhasebe mesleği ilgi duyulmadan ve sevilmeden kesinlikle yapılamaz.

Muhasebe mesleğinden beklentileriniz nedir?

Meslekten beklentim ülkemizde gerek meslek mensupları gerekse mükellefler 

tarafından karşılıklı işbirliği ile oluşturulmuş mükemmel bir muhasebe sistemi...

Mesleğin daha ileriye gidebilmesi için önerileriniz var mıdır?

Mesleğin ileriye gitmesi için en önemli etkenin odalar ve buna bağlı olarak birlik 

olduğuna inanıyorum. Ve sistemin en yukarısında olan yetkililerin kesinlikle bu işten 

gelmesi gerekli ve tabiki meslek mensuplarının tek yumruk olarak hareket etmesi 

gerekmekte. 

Staja başlama ve staj süresinde yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı?

Eskişehir de geçen staja başlama ve staj sürem boyunca hiçbir zorlukla karşılaşmadım. 

Eskişehir bu konuda kesinlikle seviye olarak yukarıdadır. Odamız karşılaşılan 

güçlüklerde her zaman yanımızda oldu. Verilen eğitimlerin mükemmel olduğunu 

özellikle belirtmek isterim.

Yeni staja başlayacak aday mensuplarımız için söylemek istedikleriniz nelerdir?

Mesleğe bir şekilde yeni adım atacak arkadaşlarıma önerim bu işi sevmeleridir. Daha 

önce de belirttiğim gibi muhasebe sevilmeden yapılacak bir iş değil. Ve tabi ki de 

zaman planlaması çok önemli. İçinde bulunduğumuz dönem icabı ve muhasebe 

sistemi gereği tüm meslek mensupları çok yoğun çalışmakta ve sosyal hayata yeterince 

zaman ayırmamaktadır. Bunların göz önünde bulundurulması önemli.

Çalışmalarınıza bağımlı muhasebeci – bağımsız muhasebeci mi olarak devam 

etmek istersiniz. Bu konu ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz?

Şu an itibarı ile bağımsız muhasebeci olarak devam ediyorum ve bir terslik olmadığı 

sürece böyle olacak.

Teşekkürler.
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Serbest Meslek Kazancını ve Serbest Meslek 

Faaliyetini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır;

«Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek 

kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki 

bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi 

olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.»

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; «Makbuz Mecburiyeti» başlıklı 236. 

maddesinde; «Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü 

tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını 

müşteriye vermek, müşteride bu makbuzu istemek ve almak 

mecburiyetindedir.» hükmüne yer verilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesinde de «Türkiye de 

gerçekleştirilen ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan 

teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu» belirtilerek, 10. 

maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi 

veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin 

yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu 

belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin 

düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına 

alınmıştır.

Serbest Meslek 

Faaliyetinde      

Tahsil Esası ile     

KDV Konusundaki 

Çelişki

YMM Ali KARAKUŞ
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Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 22.11.1996 tarih ve 

E:1996/102, K:400 sayılı kararı «serbest meslek faaliyeti yürüten yükümlünün, 

bu faaliyeti nedeniyle kendisine yapılan ödemeler için serbest meslek 

makbuzu düzenleyerek, katma değer vergisini bu makbuzda göstermesi 

ve tahsilat dönemine ilişkin beyanına dahil etmesinin zorunlu olduğu»

şeklinde kararı olmasına rağmen, aynı kurulun 10 yıl sonraki ikinci bir davada 

14.4.2006 tarih ve E:2006/19, K:2006/92 sayılı kararında ise «KDV'nin 

hizmetin yapılması anında doğduğu, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde, 

yapılan hizmetler yönünden yasada farklı bir düzenlemeye yer verildiği, 

serbest meslek kazancının tespitinde, Gelir Vergisi açısından tahsilat 

esasının getirilmiş olmasının bu hukuki durumu değiştirmeyeceği»

şeklinde görüş bildirmiştir. 

Yani Serbest meslek mensuplarının para tahsil etmeseler de KDV ödemeleri 

gerektiğine karar vermiştir.

Aslında yapılması gereken işlem KDV Kanunun 10. maddesinin a 

fıkrasına «serbest meslek erbabının hizmet bedelini nakden tahsil 

etmesi halinde» hükmü ilave edilmelidir. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun son kararına uymak 

zorundaysak tahsilatını yapmadığımız serbest meslek makbuzlarının 

düzenlenmesinde aşağıdaki özelgeye göre makbuz düzenlemekle tahsil 

edilmeyen serbest meslek kazancının vergisini de tahsil edilemeyen KDV gibi 

beyan etmek zorunda kalmayacağımız göz önüne alınmalıdır. 

YMM Ali KARAKUŞ



T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı 

Denizli Vergi Dairesi BaşkanlığıMükellef Hizmetleri Grup 

Müdürlüğü’nün Özelgesi

Özelge Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-54-203 – 20/07/2011

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz 

belirtilerek, ücretini alamadığınız serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetleriniz 

için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyeceğiniz konusunda tarafınıza 

bilgi verilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde; “Her türlü serbest meslek 

faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; 

sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve 

ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 

kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

67. maddesinin birinci fıkrasında;“Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde 

serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle 

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan 

giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmü yer almaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Makbuz Mecburiyeti” başlıklı 236 ncı maddesinde, 

“Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha 

serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteride 

bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, 

Türkiye’de gerçekleştirilen ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilerek, 10 uncu 

maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya 

hizmetin yapılması ile (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin 

yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde 

gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi 

anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarda yer verilen hükümler uyarınca, 

-Katma değer vergisi bakımından vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin 

ifasına bağlı olduğundan, serbest meslek faaliyetine ilişkin kazancın tahsil 

edilmediği durumlarda düzenlenecek serbest meslek makbuzunda, sadece KDV 

tutarına yer verilerek “……..TL mal teslimine / hizmet yapılmasına ilişkin olup 

bedeli tahsil edilmemiştir.” şeklinde notun yazılması,

–Serbest meslek kazancında tahsil esası geçerli olduğundan (kazancın kısım 

kısım tahsil edildiği durumlar dahil) serbest meslek makbuzunun tahsil edilen 

tutar kadar düzenlenmesi ve makbuz üzerinde “KDV için ……. gün ve….. … sayılı 

serbest meslek makbuzu düzenlenmiştir.” şeklinde notun yazılması, gerekmektedir.

Diğer taraftan, işlemlere taraf olanların düzenlenen serbest meslek makbuzuna 

dayanarak KDV’ni indirim konusu yapması mümkündür.

e-B İ Z D E N Makale
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Padişahın Vergisi
Vezirler huzura çıkmışlar;

— Padişahîm, hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var, diyerekten. 

Padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış, 

— Eeee! Ne vergisi koyalım? demiş… Vezirler:

— Köprülere adam koyalım, gecenden bir akçe alsınlar! Padişah, 

— Tamam, demiş. Aradan bir sure geçtikten sonra sormuş vezirlerine: 

— Nasıl, halk hayatından memnun mudur? Her hangi bir şikâyet var mı? 

— Hiç bir tepki yok Sultanim! 

— İyi o zaman köprünün diğer tarafına da bir adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın! 

Aradan bir süre geçmiş, Padişah tekrar sormuş vezirlerine:

— Var mı halinden şikâyet eden? 

— Yok! Halkının tepkisizliğine kızan Padişah, gürlemiş:

— Köprülerin ortasına da birer adam koyun, gelip geceni köprünün ortasında dövsün! 

Aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkin in olmamasına içerleyen Padişah, 

çağırmış vezirlerini, 

—Halkı dinleyelim hele bir, demiş. Gitmişler köye, Padişah sormuş: 

— Halinizden memnun musunuz, var mı bir şikâyetiniz? Ses yok. Padişah tekrar; 

— Ulan demis, tas üstünde tas omuz üstünde bas komam! Var mı şikâyeti olan hemen 

söylesin! Diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş: 

—Padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya! 

—Eeee! demiş Padişah bir umutla… Ne olmuş o köprünün ortasındaki adama? 

— Aksamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoruz, mümkünse bir adam 

daha koysanız…
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Toprağa Düşen

Ona "Haydi

Savaşa dediler

Başkaca bir şey

Söylemediler

Aldılar köyünden

Davulla zurnayla

Geride üç çocuk

Bir eş ve bir ana

Eline bir silah

Tutuşturdular

Ve karşılaştı

Düşman ordular

Vurulup düştü

İlk çatışmada

Göğsünde bir oyuk

Üç delik alnında

"Ey bu topraklar için

Toprağa düşen"

Bir karış toprağın

Var mıydı yaşarken?

Ataol

BEHRAMOĞLU



Tamamen amatörce başladığımız kendi imkanlarımızla 

hazırlayıp odamız üyelerine sunduğumuz  e-bizden‘in ikinci sayısını 

çıkartmak dolayı mutluyuz. 

İlk  sayımızdan sonra  bize desteklerini beğenilerini 

eleştirilerini ileten dergimizi takip eden tüm üyelerimize 

teşekkür ediyoruz.

Bu ilgi ve destekle bir önceki sayıdan daha donanımlı daha iyi  

yeni sayısını hedeflediğimiz bu yolda bize  her türlü  desteği  

sağlayan Başkanımız  Neşet ERTOY,  Başkan Yardımcımız Hasan 

ERÖKSÜZ başta olmak üzere tüm üyelerimize ve odamız 

personeline teşekkür eder,destek,öneri,istekleriniz için Oda 

personelimize,Basın Yayın Kurulu arkadaşlarımıza iletişime 

geçmenizi rica ederiz.

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Basın Yayın Kurulu

Mehmet Orhan Özlem Erol Çalışkankol Ercan İlhan
Başkan BaşkanYard. Sekreter

Burhanettin Şeker Volkan Tuna
Raportör Raportör
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