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ÇARKLAR DÖNSÜN DE!

BUYUTE

SMMM Met�n YALÇIN

EDİTÖR

Bir pandemi dedik, geçer dedik, ha gayret dedik ömrümüzü yedi. Geldiğini  anladığımızdan bu yana bir yıl 
geçti. Aşısı bulundu dediler aşı göremedik. Cumhurbaşkanı perşembe ,Cuma günü gibi aşılar başlayacak dedi 
,ülkeye lazım olan aşının %3 ü ile açılış yaptık onu da kim kime yapacak ilk kim olacak,arkası gelebilecek mi ? 
hengâmesine getirdik. Sizin anlayacağınız pandeminin gelişi de göndermek için çabası da ayrı bir dert oldu. Bu 
arada yaşamımızı dönüştürmeye başladı ki bu daha başka bir boyuta bizi getirdi. Zorunlu dijitalleşme Dijital 
kapitalizmi de anlamamız gereğini beraberinde getirdi.

Kapitalizm, dijitalleşme ile birlikte ciddi biçimde yeni bir dönüşüme girdi. Metaların üretimi, dolaşımı, emek 
süreçlerinin kontrolü, kültür endüstrilerinin yapısı ve , dijitalleşmenin getirdiği radikal ve meslek tanımları
hızlı-zorunlu dönüşümden nasibini aldı.

Liberal öğreti doğrultusunda kir dünyasını besleyen birçok isim bu dönüşümü büyük bir coşkuyla 
karşılayıp, artık, her açıdan, yepyeni bir dönemin (çağın)içerisinde olduğumuzu iddia etse de, eleştirel düşünür 
ve akademisyenler bu dönüşümün üstüne örtülen ideolojik perdeyi aralayan nitelikli uyarılar yapıyorlar.

Pandemi sonrasında hayatlarımızı derinden dönüştüren ve büyük ölçüde kanıksanan dijitalleşmeyi, dijital 
kapitalizmin yapısını, işleyişini ve  e-faşizme yürüyen yolunu  eleştirel bazda ele  alan düşünceleri de 
ıskalamadan süreci yaşamalıyız diye düşünüyoruz.

Eğitim, öğretim, her tür bilgi paylaşım toplantısı sanal ortama taşındı, dokunarak selamlaşan ve mutlu olan 
toplumumuz birbirine değmeden iletişim kurmayı öğrenmeye çalışıyor. 

Bu hengâme de “çarklar dönmeli “sloganına sarılanların ısrarı devam ettikçe dönen çarklar elbette ki bir 
şeyleri de öğütüyorlar. Meslektaşlarımız diğer zorunlu çalışanlar gibi hizmet vermeye devam ediyorlar, çarkların 
arasında eziliyorlar. Bu arada biz görüyoruz ki Pandemi; bir taraftan koca koca devletlerin, ulus ötesi şirketlerin  
böyle bir kriz karşısında hiçbir hazırlığı ve planı olmadığını ortaya çıkarırken diğer bir taraftan özellikle toplumsal  
yeniden üretim alanındaki sınıfsal, etnik ve ırksal eşitsizlikleri  daha fazla ortaya çıkarıyor.

En basitinden Kaliteli aşılılar, kalitesiz aşılılar, aşıya ulaşabilen varsıllar, ulaşamayan yoksullar, aşı pasaportu 
çağrıları yeni bir faşizan eğilimin ayak seslerini muştuluyor.

Aslında kürecek , hep beraber Ahmet Kayanın sesinde yansıyan “yaşasak  mı ölsek mi karar vermek zor” 
dizelerini anımsıyoruz.  Çarkların dönmesinden vazgeçemeyenlerin ürettiği iş bölümünde salgın hastalıktan 
dolayı kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyor meslek şehidi olarak görüyoruz. Bu süreçte 
vazgeçilmezlikleri görmüş oluyoruz.Her ne olursa olsun sürecin içinde kalan meslektaşlarımız ve mesleğimiz 
yeni iletişim yeni eğitim,yeni çalışma prensiplerini belirlemek ve benimsemek zorunda kalıyor.

Daha önceki dönemde kağıt ve baskı dan daha çok dağıtım  maliyetleri nedeniyle digital ortama geçirdiğimiz 
yayın organlarımızdan Büyüteç 'de sanal ortamdan sizlerle olmaya  devam ediyor. Ama elbette ki pandeminin 
getirdiği yeni sürece göre de eviriliyor. 

"Bu doğrultuda Odamız bülteninde bizlere destek veren Balıkesir Akademik Odalar Birliği dönem sözcüsü 
ve Balıkesir Tabip Odası Başkanı Sayın Dr. Necdet UÇAN'a aynı zamanda Av. Nazlı Gaye ALPASLAN'a 
teşekkürü bir borç bilirim." 

Basın yayın adı altında topladığımız komite işlevsiz hale gelirken bir medya platformu ihtiyaç haline geliyor. 
Biz de odamızda oluşan bu ihtiyaca göre yeniden örgütlenip planlarımızı yeniliyoruz. BÜYÜTEÇ ve İDA 
AKADEMİA ile çalıştığımız alanı bir MESLEKİ  YAYIN PLATFORMU haline getirmek üzere yola çıkıyoruz, klasik 
yayınlarımız dışında medya uygulamaları, sanal iletişim ve paylaşımın birimlerini bünyesinde toplayacak yayın 
platformumuzla odamızın bu gün yarın yüz yüze olmayı engelleyecek her durumda ya da engel olmasa da 
kolaylaştırıcı tercih olarak hızlı ulaşımda güçlü bir aygıtı ahaline getirmek için çalışacağız.

Bu amaç bağlamında ben de bir şeyler katabilirim, BİR FİKRİM VAR diyecek tüm arkadaşlarımızın destek ve 
katkılarını bekliyoruz. Birlikte üretip birlikte tüketelim, birlikte yönetelim.

Katıl,Güç ver, Daha iyiye gidelim.

Sağlıcakla kalın,umutla kalın.



SMMM Ertuğ ASLAN

BAŞKAN

BUYUTE

 Sevgili meslektaşlarım ve değerli muhasebe ailesi,

2021 yılının bu ilk sayısını da tıpkı 2020 yılında olduğu gibi Covid-19 Pandemisinin gölgesinde 
yayınlamaktayız. Uzunca zaman basılı olarak yayınlanan dergimiz bilindiği üzere yayın hayatına dijital platformlar 
üzerinden devam etmekte. Geçmişte almış olduğumuz bu karar bugün Pandemi ortamının kendine has 
zorluklarına rağmen bir araya gelmemize imkân tanıyor. Pandemi ortamının zorunlu kıldığı daha az yüz yüze 
gelmek, daha az birlikte zaman geçirmek ilkelerini bugün dijital mecralarda, bilgisayar ya da kamera önlerinde 
esnetmeye çalışıyoruz. Velhasıl dinamik bir meslek örgütü olarak, iş yaşantımızda muadillerinden çok daha önce 
teknolojik dönüşümü yaşayan bizler, sosyal hayatta Pandemi'nin getirdiği zorluklara hızlıca adapte olarak 
mesleki, teknik ve bireysel gelişimimizi sürekli kılmaya çabalıyoruz. Bu noktada Odamız bülteni Büyüteç; yayın 
mantığından, yayın ilkesinden vazgeçmeden yöntem revizyonuna gitmekte, sosyal mecralarda daha sık 
karşınıza çıkmayı hedeemektedir. Elbette bu girişim siz değerli meslek mensuplarından ve aday meslek 
mensuplarından gelecek, dergimiz ilgili köşelerine yakışır içeriklerle mümkün olacak. Hemen her konuda 
söyleyecek sözü olduğunu bildiğim, bilgiyi işlemek kadar başkalarına aktarmayı da hayatında önemli bir unsur 
olarak gören siz kıymetli meslektaşlarımın ilgi ve desteği ile dergimizin daha geniş kitlelere daha doyurucu 
içeriklerle ulaşacağından şüphem bulunmamaktadır.   

Hatırlanacağı üzere görevde bulunduğumuz süre boyunca Odamızın sürekli hale getirdiği faaliyetlere sahip 
çıkmaya özen göstereceğimizi beyan etmiştik. Eğitim faaliyetlerinden tutun da  sosyal etkinliklere, akademi 
dünyasıyla olan birliktelikten paydaş olduğumuz kamu yöneticileri ile olan ilişkilerimize kadar tüm Oda iş ve 
eylemlerini sürekli hale getirerek; toplumla birlikte yaşayan, göz önünde olan, yeri geldiğinde topluma ayna 
tutabilen bir örgüt standardında kalmak hedenin peşinde olduğumuzu ilan etmiştik. Genel Kurul sonrasında 
hızla yol aldığımız yapılan onlarca toplantı, ziyaret, eğitim ve aktivite ile ortadadır. Ne var ki 2020 yılının Mart ayı 
itibariyle hayatı durma noktasına getiren Covid-19 pandemisi “önce insan sağlığı” yaklaşımını benimsememiz 
sebebiyle tüm faaliyetlerimizi askıya almamıza sebep oldu. Ülkece yaşadığımız bu şok dalgasını dijital mecraya 
çekilen eğitim, toplantı, konser, ziyaret gibi yeni tip sosyalleşmeye uyum sancıları takip etti. Bizleri hemen 
hemen her alanda bir araya gelerek hiçbir şey yapamaz hale getiren bu kontrollü hayat algısı elbette bizim gibi 
dinamik ve akademik nitelikli bir meslek örgütünde sürdürülebilir değildir. Mesleği, kendisi, iş yapma şekil ve 
yöntemleri sürekli gelişim içerisinde olan bizler bu değişim ve yenileşme döngüsünü uzaktan eğitim 
yöntemleriyle de olsa sürdürmek zorundayız. Bu zorunluluğumuzun farkında olarak, Birliğimizin de 
destekleriyle e-eğitim, e-toplantı, e-faaliyet eylemlerine hızlıca adapte olduk. Ara verdiğimiz toplantılarımızı, 
eğitimlerimizi uzaktan, elektronik platformlar yoluyla yapar olduk. Bu minvalde hazırlanan e-TÜRMOB altyapısı 
ile uzaktan eğitimler programladık. Şu an başarıyla devam eden kurslarımız, toplantı programlarımız bu 
platform üzerinden yürütülmekte. Aynı doğrultuda, Online Webinarlar, Online Toplantılar ile üyelerimizle olan 
iletişim zincirini daha da güçlü kılmaya özen gösterdik. Uzaktan erişime imkan veren online etkinlik platformları 
vasıtasıyla uzun zamandır bir araya gelemediğimiz İlçe Temsilcilerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu 
toplantı silsilesini faaliyetlerini dijital mecraya çekmek zorunda kaldığımız Odamız Kurul ve Komiteleri takip 
etti. Aynı şekilde TÜRMOB ölçeğinde de online katılımla gerçekleştirilen toplantılarda yer alarak, Birliğimize 
Balıkesir özelinde görüş ve önerilerin iletilmesini temin ettik. 

2021 yılının bu ilk sayısında elbette sizlerle Pandeminin sona erdiği bir iklimde bir araya gelmek isterdim. Ne 
var ki içinde bulunduğumuz bu yılın da gündemini Covid-19 meşgul edeceğe benziyor. Umalım da bu yıl 
geçirmiş olduğumuz 2020 yılı gibi olmasın. 2020'de yaşadığımız kayıpları bu yıl bize yaşatmasın. Buradan 
Pandemi süreci boyunca ekonominin çarklarının dönmesi için en az sağlıkçılar kadar can siparane çalışan, hiçbir 
ayrım yapmadan kendisini, ailesini, geleceğini risk altına alarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan 
meslek mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Covid-19 pandemisi sebebiyle hayatını kaybetmiş 
meslektaşlarımızı, stajyerlerimizi ve büro çalışanlarımızı rahmetle anıyor, sağlığından olmuş ve halen tedavi 
gören tüm dostlara acil şifa diliyorum.  

Tüm bu gelişmelere rağmen gelecekte daha sağlıklı günlerde bir araya gelmek  dileklerimle, 

Esen kalın.
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Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti ve 
demokratik kitle örgütlerini susturma ve sindir-
me politikaları hız kesmeden devam ediyor. 
Önce çoklu baro operasyonu ile işe başlandı. 
Halen barolar seçimlerini yapabilmiş değiller. 
Barolar ile başlatılan süreç ile, iktidar şakşakçısı 
meslek örgütleri, sendikalar ve dernekler 
hedeenmektedir.

Bizzat bir siyasi parti genel başkanı Pandemi 
sürecinin yanlış yönetilmesinin eksiklik ve 
aksaklıklarını ortaya çıkararak, gizlenen hasta ve 
ölüm sayılarını ayan beyan açıklamakta tereddüt 
etmeyen bu süreçte canhıraş çalışma yapan 
adanmışlık mesleğinin kitlesel bir örgütün 
kapatılmasından söz etmiştir. Ayni örgüt yöneti-
cileri daha birkaç yıl önce “savaş, halk sağlığı 
sorunudur” dedikleri için yargılanmışlardır, tıpkı 
12 Eylül cunta döneminde kapatılmaları ve “ida-
ma karşı çıkmaları nedeni ile” yargılandıkları gibi. 
Daha yeni “terörist” olmakla suçlanmakta olan 
örgütün Pandemi süreci ile ilgili söyledikleri 
kabullenilerek birer bire açıklanmak zorunda 
kalınmıştır.

Bunun son adımlarından birisi de TBMM 
Genel Kurulu'nda görüşülen “Kitle İmha Silah-
larının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine 
İlişkin Kanun” oldu.

İçerdiği bazı maddeleri yasanın amacına 
olduğu gibi, Anayasa'ya, Uluslararası Sözleşme-
lere ve demokratik değerlere açık biçimde aykırı 
olan bu kanun, OHAL düzenini kalıcı bir hukuk 
rejimi haline getiriyor. Önü alınamayan ekono-
mik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik, güvencesizlik, 

dışlanmışlık ve sınır tanımayan hukuksuzluklarla 
tek adam yönetiminin tahammülsüz ve baskıcı 
yüzü iyice açığa çıkmıştır. 

Dernek ve vakıarın yardım toplama faali-
yetlerine ve örgütlenme özgürlüklerine ciddi 
kısıtlamalar getiren kanun, tüm demokratik kitle 
örgütleri ve sivil toplum kuruluşları İçişleri 
Bakanlığı'nın vesayeti altına alınmak isteniyor.

İktidarlar her zaman halkın örgütlü gücün-
den rahatsız oldular. “Örgüt” sözcüğü 1970'li 
yılların sonlarına doğru terörizm ile eş anlamlı 
olarak kullanılmaya başlanıldı, demokratik kitle 
örgütleri kolluk güçlerinin görev ve ilgi alanına 
sokuldu. 

Demokratik kitle örgütü terimi, 1990'lı 
yıllardan bu yana yeni bir ad ve tanımlamayla 
demokrasi, halkın yönetime katılması, yöneti-
şim, hesap verebilirlik ve şeffaık gibi çekici 
sözcüklerle yeniden canlandırılmıştır.

Demokratik Kitle Örgütleri, Kapitalizmin iç 
çelişkilerinin yarattığı tepkilerin ve hoşnutsuz-
lukların sonucunda kendiliğinden oluştular. 
Geniş emekçi kesimlerin ekonomikdemokratik 
hak ve özgürlüklerinin korunmasında, geliştiril-
mesinde önemli rolleri oldu. Demokratik Kitle 
Örgütlerinin hareket ekseninde "Üyelerinin hak 
ve çıkarlarını korumak veg" bulunsa da esasında 
bu mücadele demokrasi mücadelesinden 
bağımsız değildir.

10 aydır süren pandemi koşulları siyasi irade-
nin, alın terine, bilime ve akla uygun olan ile 
yandaş  ve çıkar çevrelerinin işine gelen arası-
ndaki tercihlerinde önceliğinin kimden yana 
olduğunu daha yakından görmemizi sağlamıştır. 

Kapitalizmin neden olduğu kriz koşullarının 
aşılması uğruna hak hukuk tanımaz, anti  
demokratik, cinsiyetçi, ilkel biçimde milli ve dini 
duygularına yaslanarak, bütün bir toplumu  
teslim almak istemesi, çok geniş bir alanda 
görülmüş ve tepkilere neden olmuş ve olmaya 
da devam etmektedir. Boğaziçi Rektörünün 
atanma şekli bunun son örneğidir.  İktidar, yok-
sunluk ve dayatmacı uygulamalara karşı oluşan 
tepkileri bastırmanın yolu olarak bilinen eski 
yöntemlerden vazgeçemiyor; yasak, yalan, 
manipülasyon ve zor kullanarak varlığını sürdür-
mekten başka çare üretemiyor. 

Küresel virüs ya da küresel ekonomik ve 
nansal kriz küresel kapitalizmin sömürü ve 
tahakküm politikalarından kaynaklanıyor. Her 
kriz başta işçi sınıfı, emekçiler, ezilenler ve dışla-
nanlar için küresel işsizlik ve yoksulluk anlamına 
gelmektedir. Küresel kapitalizm küresel bir 
salgınla yüz yüze olmasına ve tüm insanlığı tehdit 
etmesine karşın, ülkeler arasında henüz küresel 
bir dayanışma kurulabilmiş değildir. 

Bu salgın sadece küresel bir sağlık krizi değil, 

aynı zamanda büyük bir ekonomik krizdir. Buna 
karşın kapitalist ülkeler hala sağlığın ticari bir mal 
değil, temel insan hakkı olduğu gerçeğini kabul 
etmiyor. Bu dönemde dahi kapitalizmin Truva 
Atları Şehir Hastaneleri öve öve bitirilememek-
tedir.

Dünyanın gidişatı ekolojik dengenin bozul-
ması ile ne yazık ki daha birçok yeni salgınlara ve 
krizlere (virüs krizleri, ekonomik krizler, iklim 
krizleri, nükleer krizler vb ) gebedir.

Her krizi daha fazla kar, daha fazla sömürü ve 
daha fazla tahakküm uygulayarak fırsata dönüş-
türmeye çalışan kapitalist iktidarlar halkın temel 
hak ve özgürlüklerini baskı altına alırken, kapita-
list şirketler de grevleri yasaklayarak, pandemi 
döneminde önlem almadan kontrolsüz çalıştıra-
rak,işçi çıkartarak ve ürettikleri malların yat-
larını yükselterek servetlerine servet katıyor. 

Kapitalizm çevreyi kirletmeye, doğayı tahrip 
ederek iklim krizini hızlandırmaya ve insanlığı 
yıkıma uğratmaya devam ediyor. Ekonomik ve 
siyasal bunalımlardan, yıkımlardan, talanlardan, 
katliamlardan, acılardan, emperyalist savaşlar-
dan başka, insanlığa hiçbir gelecek sunmuyor. 
Kısacası kapitalizm yaşatmıyor, öldürüyor! Pan-
demide de ölen ve hastalananlar daha çok yoksul 
kesimler olmuştur. Bu kural değişmemektedir. 
Kapitalizm öldürür! Ama yaşam ve çalışma alan-
larındaki dayanışma; emek dayanışması, hak 
dayanışması, barış, demokrasi, özgürlük ve 
adalet dayanışması yaşatır!

Emeği ile geçinenlerin haklarının, kamusal 
çıkarlarımızın, tarihsel, kültürel, doğal değerleri-
mizin korunduğu, demokratik iradenin kendisini 
ifade edeceği, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu  
kayyumsuz bir hayat için itiraz etmek, dayanı-
şma içinde olmak, birlikte hareket etmek 
gerekmekte ve bu hakkımızdan asla vazgeçme-
yeceğiz..

 KAPİTALİZM 
ÖLDÜRÜR, 

DAYANIŞMA 
YAŞATIR…

BUYUTE

Dr.Necdet UÇAN

BALIKESİR TABİP ODASI BAŞKANI
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“VERGİ KAÇAKÇILIĞI”
 

SUÇUNA KATILMA -İŞTİRAK

Vergi suçlarından biri olan kaçakçılık suçu 

Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 359. maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddede vergi 

kaçakçılığı suçunu oluşturan iller sayılmış ve 

ihlallerin ağırlıklarına göre çeşitli yaptırımlar/ 

hapis cezaları öngörülmüştür. 

Vergi Usul Kanunu'nda özel olarak düzenle-

nen bu suçun iştirak müessesesi karşısındaki 

durumu özellikle serbest muhasebeci mali müşa-

virler ve/veya sigortalı/sigortasız çalışan kişiler 

bakımından oldukça yoğun bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. 

İşletmelerin gerek bünyede çalıştırdıkları ön 

muhasebedeki çalışanları, gerekse dışardan 

anlaşmalı mali müşavirleri ve gerekse işletmenin 

bir takım işlerinin vekaletle gördürülmesi esna-

sında olası bir inceleme sırasında bu kişilerin risk 

altında olduğunu ve çoğu zaman idari ve cezai 

anlamda sorumluluklara maruz kaldığını; asıl 

failin suçuna iştirak iddialarıyla cezai ve idari 

yükümlülüklere maruz kalındığını görmekteyiz. 

Bu yazımızda, yukarıda bahsedilen sorumluluk-

lar altında kalan kişilere yargının bakışını emsal 

birkaç karar ile anlatmaya çalışacağız. 

Bilindiği gibi, Ceza Hukukunda İştirak; bir tek 

kişi tarafından işlenebilen bir suçun birden çok 

kişi ile bir işbirliği içinde işlenmesi halidir. Eylemin 

İştirak edilen unsuruna veya iştirak şekline göre, 

asli veya feri nitelikte iştirakle işlenmesi de müm-

kün iken; birlikteliğin maddi veya manevi olması 

da (asli fail, azmettiren, yardım eden, teşvik e-

den, akıl veren vb.) mümkündür. Ayrı ayrı eylem-

lerin bir bütünlük ve program içerisinde değer-

lendirilmesini sağlayan husus, suç teşkil eden 

eylemin işlenmesine iştirak iradeleridir. Yani, bir 

suçun birden fazla kişi tarafından onların yardım-

ları, tecrübeleri, teşvikleri, katılımları, eylemleri 

paylaşarak her birinin katkısı ile; suçu birlikte 

işleme iradesinin olması, suçun gerçekleşmesi ile 

iştirak edenin ili arasında nedensellik bağının 

bulunması; iştirak edenin/edenlerin illeri olma-

dan bu suça konu eylemin gerçekleşmesinin 

mümkün olmaması gerekmektedir.

Karşımıza çıkan olaylarda örneğin; çoğu 

zaman işletmelerin (şahıs/tüzel kişilik) sahte 

fatura kullanma yahut düzenleme şeklindeki 

eylemlerine mali müşavirlerinin de iştirak ettiği 

iddiasıyla meslek mensupları hakkında ceza 

davaları açılmakta ve işletmelere kesilen vergi 

cezalarının aynıları bir de meslek mensuplarına 

düzenlenerek tebliğ edilmektedir. Tüm sene 

boyunca aynı yoğun tempoda çalışan mali müşa-

virler iş yoğunluklarının ve mükelleerin mali 

sorumluluklarını taşımalarının yanı sıra bir de ağır 

sorumluluklar altında iştirak iddiaları altında 

üzüldüklerine şahit olmaktayız. Hatta bazen 

idarenin öyle bir ileri gittiğine şahit olmaktayız ki, 

iştirak ili iddiasıyla ortada kesinleşmiş yargı 

kararı dahi yokken, mali müşavirle beraber şahıs 

işletmesini adi ortaklık şeklinde vergi kaydı aça-

rak geçmişe matuf mükelleyet tesis etmektedir. 

Bu ve benzeri şahit olduğumuz durumlar gerçek-

ten üzücüdür. Her bir olay kendi içerisinde de-

ğerlendirilip yargıya taşınmaktadır. Gerek İdari 

yargı (Vergi Mahkemeleri) ve Gerekse Ceza 

yargısının konuyu özenli ve ilgili bir bakış açısıyla 

hele hele ticari hayattaki olası uygulamalara uzak 

kalmadan ele aldığını görmek oldukça sevindirici 

olmakta. 

Örneğin, sahte fatura düzenleyen bir işlet-

meden (şahıs /tüzel kişi) vekaletname ile işlerini 

yapan, bu vekaletname ile çeşitli tarihlerde ban-

kalardan para çeken serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da sigortalı çalışan kişinin; yaptığı 

işlerden dolayı sorumluluğu olduğu ve sahte 

fatura düzenleme iline maddi menfaat gözete-

rek iştirak ettiği sonucuna varılması üzerine 

sorumlu kişi hakkında düzenlenen vergi ziyaı 

cezalarının iptali amacıyla açtığımız davada;  

“faaliyete ait işlerin vekaletname ile yürütülmesi-

nin sahte fatura düzenleme eylemlerine iştirak 

edildiğini, tek başına kanıtlamaya yönelik tek başı-

na yeterli olmayacağı, çalışanlara verilen vekalet-

name ile işlerin gördürülmesi ve yürütülmesinin 

ticari hayat içerisinde olağan olduğu” şeklinde 

verilen karar ile “idare tarafından düzenlenen 

cezaların kaldırılması”  kararı verilmiştir. 

 Yine bir mali müşavir ile mükelle olan şahsa, 

idarece re’sen adi ortaklık şeklinde mükelleyet 

tesis edilmiştir. Bu işlemin dayanağı ise, mali 

müşavirin mükellenin fatura düzenlemeyi bil-

memesi nedeniyle mali müşavirin yardım ederek 

faturayı beraber doldurmaları sonucunda, fatu-

raya konu işin sahte olduğu iddiasıyla düzenlenen 

raporlardan yola çıkarak; Mali Müşavirin sahte 

fatura düzenleme iline iştirak ederek, komisyon 

geliri elde ettiğinden bahisle hem iştirakten ceza 

yargılamasına maruz kalmış hem de komisyon 

geliri elde ettiklerinden bahisle adi ortaklık mü-

kelleyeti tesis edilmiş ve vergi/cezalara maruz 

kalmıştır. 

İdarenin atılı suçlamalarına ve düzenlediği 

işlemlere karşı yargı yoluna başvurulmuş olup; 

olayda faturaların mükellef tarafından  imzalandığı 

fakat SMMM el yazısı ile düzenlenmesi hususu 

eleştiri konusu yapılmışsa da ticari hayattaki uygu-

lamada faturaların yanlış tanzim edilmemesi için 

bu yola gidilebileceği, diğer yandan sahte fatura 
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komisyonculuğu işi yapanların çok yüksek 

miktarda fatura tanzim ederek veya olanak sağla-

yarak yüksek miktarda komisyon geliri elde etmeyi 

amaçlamalarına rağmen olayda dava konusu sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu 

kabul edilen faturaların cüz'i bir miktar olduğu, yine 

fatura içeriği hizmetlerin mükellen işi ile uyumlu 

oldu-ğu dikkate alındığında, eksik ve ispat gücü 

olmayan varsayımsal tespitlerden yola çıkılarak 

bulunan değerlerin esas alınması suretiyle düzenle-

nen rapor ile davacıların sahte fatura ticareti yap-

mak amacıyla faaliyette bulunduklarının kabulü 

mümkün olmadığı ve adi ortaklık kurdukları iddia 

edilen da-vacıların, ortak bir amaca erişme yönün-

deki iradeleri açıkça ortaya konulmadan, sadece 

yorum ve varsayıma dayalı olarak sahte fatura 

ticareti yapmak için adi ortaklık şeklinde organize 

oldukları gerekçesiyle tesis edildiği anlaşılan adi 

ortaklık mükelleyetinde hukuka uyarlık bulun-

madığı şeklinde verilen karar ile “idare tarafından 

düzenlenen vergi ve cezaların kaldırılması adi 

ortaklık şeklinde kurulan mükelleyet tesis işlemi-

nin de iptali”  karar verilmiştir. 

Esasen; Meslek mensuplarının, mükellen 

faaliyetlerinin gerçeğe uygun şekilde kayıt altına 

alınıp alınmadığı hususunda, faaliyetin, ilen takip 

edilmesi suretiyle yapmaları gereken bir dene-

tim yükümlülüğünü ve bu yükümlülükten kay-

naklanacak nitelikte bir sorumluluğu içerme-

mektedir.

Emsal bir yargı kararında; 

- 213 sayılı Kanun'un mükerrer 227. Maddesin-

de öngörülen sorumluluğun, biçimsel bir sorumlu-

luk olup vergilendirmeye esas defter, belge ve ka-

yıtların, muhasebe usul ve esaslarına, mevzuatta 

belirlenen düzenlemelere ve mükellen beyanları-

na, biçimsel olarak uygunluğunun sağlanmasını 

amaçladığı,

- Meslek mensuplarının, mükellef faaliyetleri-

nin gerçeğe uygun şekilde kayıt altına alınıp alın-

madığı hususunda, faaliyetin, ilen takip edilmesi 

suretiyle yapmaları gereken bir denetim yükümlü-

lüğünü ve bu yükümlülükten kaynaklanacak nite-

likte bir sorumluluğu içermediği,

- Olayda, davacının, 213 sayılı Kanun'un iştirak 

hükümleri uyarınca sorumluluğuna ilişkin olarak, 

davalı idarece herhangi bir tespit ve değerlendirme-

de de bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 

somut uyuşmazlıkta, gerçek olmayan bir ticari 

faaliyetten kaynaklandığı iddia edilen vergi 

ziyaının, davacının iştiraki ile gerçekleştirildiği iddia 

ediliyorsa, bu hususun, 21 sayılı Kanun'un iştirak 

hükümleri uyarınca, iştirak şartlarının mevcut olup 

olmadığı değerlendirilmek suretiyle tesis edilecek 

işleme karşı açılacak bir davada irdelenmesi müm-

kün bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle, DAVA 

KONUSU ÖDEME EMRİNİN İPTALİNE karar 

verilmiştir.

Görüleceği gibi, müteselsil sorumluluk gibi 

son derece iddialı bir konu hakkında Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerin ya da sorumlu 

tutulan 3. Kişilerin asıl mükellef işletmenin 

(şahıs/tüzel kişilik) iline iştirak ettiği iddialarıyla 

ihbarname-vergi ziyaı cezaları tebliği mükelle-

yet tesisleri-ceza davalarına maruz kalıp sanık 

sıfatıyla yargılanmaları hukuka uyarlı değildir.



SÜRDÜREBİLİRLİK 

VE KURUMSAL RAPORLAMA

ALANLARINDA ORTAK BİR TAVIR ARAYIŞI 

BUYUTE

Dr.Öğr.Üyes� Mustafa OĞUZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ, 

Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman 

Anabilim Dalı

Son dönemde sürdürülebilirlik muhasebe standartları ve bu sayede şirketlerin nansal olmayan raporlama 
uygulamalarının daha yaygın hale getirilmesi için ortak bir küresel yaklaşım geliştirme çabaları kayda değer hale 
gelmiştir. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından uluslararası alanda ve Uluslararası Finansal 
Raporlama (IFRS) Vakfı çatısı altında faaliyet gösterecek şekilde yeni bir sürdürülebilirlik muhasebe standartları 
kurulunun oluşturulmasına yönelik çağrısı bu çabalar arasında dikkat çekici bir yere sahiptir. Halihazırda IFRS 
Vakfı bünyesinde Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları'nı oluşturan ve yayımlayan 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) faaliyet göstermektedir. IFAC tarafından yapılan çağrının, 
IFRS Vakfı bünyesinde IASB'nin yanında sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik yeni bir kurul oluşturulmasını 
istediği anlaşılmaktadır.

TÜRMOB'un ABD'deki muadili olan AICPA'nın (American Institute of Certied Public Accountants) yayın 
organı Journal of Accountancy'de Ken Tysiac tarafından kaleme alınan ve 11 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan 
“Consistency sought in sustainability, corporate reporting through global effort” başlıklı makale bu alandaki önemli 
bir gelişmeyi muhasebe camiası ile paylaşmaktadır. 

Makaleye göre, küresel ölçekte faaliyet gösteren beş farklı kuruluş, şirketler tarafından yapılan 
raporlamanın daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiği konusunda ortak bir görüşe sahip olduklarını ifade 
etmiştir. Bu ifade IFAC'nin açıklamalarını destekler nitelikte olup, söz konusu kuruluşlar arasında Uluslararası 
Entegre Raporlama Konseyi (IIRC),  Karbon Saydamlık Projesi (CPD), İklim Beyanları Standartları Kurulu 
(CDSB), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Amerikan Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) 
yer almaktadır.

IFAC öncülüğünde bahsi geçen kuruluşların bir araya gelmesi ve nansal olmayan raporlama alanında 
tekdüze bir düzenleme yapılması yönünde bir tercihin ortaya konması, muhasebenin sadece nansal bilgi 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan statik bir raporlama anlayışından ziyade, şirketlerle ilgili olan; ancak 
nansal olmayan ve daha çok çevre ve iklim değişikliğine yönelik şirketlerin tercihlerini ortaya koyan bir 
raporlama anlayışına evrildiğini ortaya koymaktadır. Bu tür raporlamanın şirketler ve çevresel sorunlar 
açısından nasıl bir etki yarattığından bağımsız olarak muhasebenin geldiği bu nokta oldukça önemlidir. Elbette 
söz konusu kuruluşların gösterdiği bu ortak tavır, bilgi kullanıcılarının şirketlerin çevre, iklim ve diğer konulara 
ilişkin nitelikli bir şekilde analiz ve yorum yapmasına katkıda bulunacaktır. Ancak daha da önemlisi muhasebe 
alanında mevcut bulunan muhasebe ve nansal raporlama standartları setine muhtemelen yakın gelecekte 
sürdürülebilirlik muhasebe standartları da eklenecektir. 
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Her birimiz kendi hayatımızın gerçek masal 
kahramanı değil miyiz? En azından ben öyleyim. 
Bir varmış bir yokmuş diye başlayan bir masalın 
kahramanıyım ben. Fakat hayatın içinden ger-
çekten geçen, gerçekten gülen, gerçekten ağla-
yan, düşen, kalkan, bitkinlik psikolojisini en dipte 
yaşayan, gerçekten seven, hayatın hakkını kendi-
si olarak veren ya da bunu başarmak için çaba 
gösteren gerçek bir masal kahramanı Sema Kara-
man Tekbaş. 

Memnun oldum…

Üstadımız Sayın Metin Yalçın hocamın öncü-
lüğünde oluşturma niyetine girdiğimiz platform-
da yer bulmak onur verici. Tabi özgün kişilikleri-
mizin suya sabuna dokunmadan değil de suya 
sabuna dokunarak var olacağını bilmek, her 
düşüncenin saygı çerçevesinde dinlenilmesine 
şahitlik etmek, feyz almak, akıl yürütmeleri ken-
dimizce neticeye ulaştırmak, ikna olmak…  Tüm 
bunların neticesinde hayatta kendini var etmeye 
çalıştığın yerden bir toplulukta var olmak muhte-
şem. Teşekkür ve minnetle…

Efendim ben de isminin önüne Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavir unvanını alarak meslek 
camiasının içerisinde kendine yer bulmuş biri 
olarak gözlemlerimi ve meslek günlüklerinde 
karşılaştığım karşılaştığımız anekdotları, bazen 
sorunları, müşterimizle iletişimlerimizi, mesleği-
mize hem bizim hem de üçüncü kişilerin bakış 
açılarını, meslekte evrildiğimiz yerleri ve mesle-
ğimizin evrilmesine karşı olan dirençleri ve gün-
celi Sosyolog kimliğimin bakış açısıyla ele almaya 
çalışacağım. Ayrıca yüksek lisansımı yaptığım 
Muhasebe ve Denetim alanından yola çıkarak 
mesleğimizin denetim, iç kontrol, iç denetim 
sistemleri gibi alanlarda da gelişmelerini ve ulus-
lararası platformlarda yol alışlarını paylaşmaya 
çalışacağım.

Böylece yola bir girizgâh yapmış olmakla 

birlikte yol alacağımız süreci de başlatmış olduk. 
Yol arkadaşlığımız hepimize güzellikler içerisinde 
gelsin o halde.  

Ha bir de “suya sabuna dokunmamak” deyi-
mi genel olarak; “ Hiçbir işle uğraşmamak. Hiçbir 
sorumluluk almamak, Bir işi olduğu gibi bırak-
mak. Tembellik yapmak. İşlerini başkasına 
gördürmek.” vs. anlamlarında kullanılır. Azıcık da 
olsa  suya da dokunalım sabuna da dokunalım. 
Düzen bozmak anlamında değil de düzene sihirli 
değneği değdirmek gibi yani.

Ne olacak ki pek güzel temizleniriz…

“Taşıma su ile değirmıen dönmez” diye bir 
atasözümüz vardır. Dönmez yani… Döndüre-
mezsiniz o değirmeni!

Sosyolojinin alt disiplini olan Mali Sosyoloji de 
tıpkı bu değirmen gibi. Dünyada önem kazanmış 
bu disiplin ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar 
“pek az”. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışma-
ları ithal ettiğimizde bizim ülkemizin gerçekliği ile 
örtüştürmek zor olduğu gibi uygulanabilirlik 
açısından oldukça zayıf kalmaktadır.

Mali olaylar, özellikle siyasetle büyük ölçüde 
örtüşen ve kesişen, başta iktisadi olmak üzere 
hukuki ve sosyo-psikolojik yönleri olan ve kültür, 
toplumsal tabakalaşma, din, aile, eğitim ve ben-
zeri sosyal kurum ve oluşumlardan etkilenen ve 
onları etkileyen, değişen ve değiştiren salt sosyal 
olaylardır ( T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştir-
me Başkanlığı). Mali sosyoloji ise vergiler ve 
harcamaların nasıl belirlendiğini ve toplumu nasıl 
etkilediğini araştıran sosyoloji dalıdır. Vergi ve 
vergileme ile kamu harcamalarının sosyolojik 
analizini yapan mali sosyoloji, toplumu ve politik 
yaşamı ahlaki, ekonomik, kurumsal, kültürel 
siyasi ve tarihi yönleri ile araştırmaktadır (vergi-

dosyası.com) . Bireylerin vergi algısını ve ahlakını 
etkileyen faktörlerin çokluğu dikkate alındığında, 
vergiye karşı davranışların sosyo-kültürel etken-
lerinin yanı sıra, diğer ekonomik ve politik etken-
lerin de analiz edilmesi gerekmektedir. Özetle, 
mali olayların analizinde iktisadi, sosyolojik, 
politik ve hukuki yaklaşımların etkin bir sentezini 
sağlayan mali sosyoloji çalışmalarının ağırlık 
kazanması birçok karmaşık konunun temellendi-
rilmesinde en önemli yapı taşlarından olacaktır.

Kamu Maliyesinin de temelini oluşturacak 
Mali Sosyoloji, Kamu Maliyesinin yürütülmesinde 
fanusun içerisinde yer alan en üstten en alta 
doğru oluşan hiyerarşide her birimize dokuna-
rak, daha anlaşılır, daha uygulanabilir, daha liya-
katlı vs. her şeyden öte bizim toplumsal 
yapımızın işin içerisine katıldığı tam bir perspek-
tiften bize bakacaktır. Sürecin parçası olan biz 
Mali Müşavirler için tabana yayılmış bilimsel 
araştırmaların ve bunlardan yola çıkılarak oluştu-
rulacak pratiklerin sağlayacağı faydaları meslek-
taşlarımın görüşüne bırakıyorum. Örneğin; 
Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerin-
deki Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılan 
Anket Çalışması'nda (Ekonomi Bilimleri Dergisi 
Cilt:3) katılımcılara sorulan sorulardan birisi de  
“dinin vergi ahlakına etkisi” olmuştur. 1347 kişi-
nin katıldığı ankette vergi kaçırmanın dini inanç-
larına göre günah olup olmadığı sorusu altında 
“dini inancıma göre vergi kaçırmak günahtır” 
ifadesine 741 kişi tamamen katılıyorum, 399 kişi 
ise katılıyorum geriye kalan katılımcılarda diğer 
seçenekleri cevaplamışlardır. Yani din kültürü ve 
vergi ahlakı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir ki içerisinde bulunulan  sosyolojik 
yapının algı, tutum, davranış vb. konuları ne 
kadar etkilediğini söylemek mümkün. Dola-
yısıyla bu disiplinden yola çıkılarak yapılan her 
çalışma alana katkı sağlayacak, bu disiplinden 
gelen temel taşlar ile hayatın içerisinde olanları 
anlamlandırma çabaları zor olmayacaktır. Bu 
alanda bizim mesleğimiz açısından söylenecek, 
talep olarak iletilecek öyle çok konu ve olay var 
ki bunları ilerleyen süreçde değerli meslektaş-
larım, akademik camiadan hocalarımız gibi 
konuşmacılarla sizlere sunacağız.

Bizim atasözümüzle başlamıştık. Bazılarını 
doğru bulduğum vardır bazılarını da eleştirdiğim. 
İbn-i Haldun'un ( bu arada kendisi Mali Sosyoloji-
nin öncülüğünü yapmıştır) bir sözü vardır “Coğ-
rafya kaderdir” der. Ancak devrilerek evrilen 
dünya da belki de artık değildir. Tam da bu 
nedenle özelden genele bir mali sözlük oluştur-
mak tüm enstrumanların içerisinde olduğu düze-
ne adım atmak ve kolektif bilinçle istemek, suyun 
sızdığı yerleri kolektif bilinçle oluşturulan argü-
manla sağlamlaştırmak bizim elimizdedir.

Sağlık ve sevgi ile kalın efendim…

V
E

R
G

İ

VERGİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
MALİ SOSYOLOJİSİ



“BENFORD KANUNU” 
BİZİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

BUYUTE

SMMM Pel�n ÖZCAN

“Bir gazetecinin köşe yazısında sorduğu “Matematik her şey mi?” şeklindeki iğneleyici sorusuna 

Nesin Matematik Köyü'nün kurucularından olan Prof. Dr. Ali NESİN'den mektupla bir cevap 

verilmişti. Bu mektupta bana göre en güzel cümle şuydu: “Matematik bir şeye yaramaz, çünkü 

matematik her şeye yarar.” Benford Kanunu da matematiğin her şeye yaradığını kanıtlayan 

kanunlardan yalnızca bir tanesidir. Peki, Benford Kanunu nedir? Kullanım alanları nelerdir? Bu kanun 

biz meslek mensupları için neden önemlidir?”

9www.blksmmmo.org.tr

Benford Kanunu' nun temeli ilk olarak, bir 
gökbilimci ve matematikçi olan Simon New-
comb'un henüz hesap makinelerinin olmadığı 
dönemde, logaritmik hesaplamalar yapabilmek 
için kullanılan logaritma tablolarının ilk sayfa-
larının ilerleyen sayfalara göre daha çok kul-
lanıldığını gözlemlemesi üzerine yaptığı analizleri 
“Note on the Frequency of Use of The Different 
Digits in Natural Numbers (Doğal Sayılarda 
Farklı Basamakların Kullanım Sıklığına İlişkin 
Not)” adlı makalesinde derlemesiyle atılmıştır. 
Sayıların kullanım sıklıklarına dikkat çeken New-
comb'un bu çalışması o dönemde pek dikkate 
alınmamıştır. Newcomb'un çalışmalarını bir adım 
ileriye taşıyan ise Frank Benford olmuştur. Ben-
ford, Newcomb'un çalışmalarından yola çıkarak 
hazırladığı “The Law of Anomalies Numbers 
(Anormal Sayılar Kanunu)” adlı makalede nehir 
uzunlukları, nüfus, elementlerin atom ağırlıkları 
gibi 20.229 adet veriyi analiz etmiştir. Bu analiz 
sonucunda 0'dan 9'a kadar olan rakamların ilk 
basamakta, ikinci basamakta, üçüncü basamakta, 
dördüncü basamakta bulunma olasılıklarına 
ulaşmıştır. Bu noktadan hareketle rakamların 
ortaya çıkış sıklıkları Benford Kanunu değerlerin-
den büyük oranda sapma gösteriyorsa bu sayı-
ların doğal yolla oluşmadığı varsayılmaktadır. 
Tabi konu bu kadarla kalmamakta ve işin içine 
istatistiği de dahil etmemiz gerekmektedir. Orta-
ya çıkan sapmaların kuracağımız hipotez ile 
uyumlu olup olmadığını yani “Bu sapmalar bir 
problemi mi işaret ediyor?” sorusunu test ede-

bilmemiz için istatistiğe başvurmamız gerek-
mektedir. Bunun için de yaygın olarak z-istatistiği 
testi ya da ki-kare testi kullanılmaktadır.  

Benford Kanunu olarak literatüre geçen bu 
kanun birçok alanda kullanılmaya devam edil-
mektedir. Örneğin, Avustralya'da, kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında gümrük beyannameleri 
bu kanun aracılığıyla analiz edilirken, Ukrayna'da 
ise seçimlerdeki oy pusulası hilelerinin tespitinde 
kullanılmaktadır. 2001 yılında Yunanistan'ın eko-
nomik verileri bu kanun ile incelenmiş ve ülkenin 
Avrupa Birliği'ne katılmak için sayıları manipüle 
etmiş olabileceği sonucuna varılmıştır. Hatta 
Nick Brown isimli İspanyol veri analisti 2020'ye 
damgasını vuran Covid-19 salgını ile ilgili Sağlık 
Bakanlığı'mız tarafından açıklanan vaka sayı-
larının Benford Kanunu olasılıklarına uymadığını 
ve açıklanan vaka sayılarının tutarsız olduğu sonu-
cuna vardığını açıklamıştır. 

Görüldüğü üzere, bu kanunun uygun veriler 
olduğunda birçok konu hakkında uygulanabilirliği 
mümkündür. Ancak, bizleri ilgilendiren en önem-
li uygulama alanı muhasebe hata ve hilelerinin 
ortaya çıkarılmasıdır. Muhasebe hilelerinin tespit 
edilmesi için Benford Kanunu'nu uygulayan ilk 
araştırmacı Nigrini olmuştur. Nigrini, doktora 
tezinde muhasebenin birçok hesap kalemine 
ilişkin verilerin Benford Kanunu ile uyumlu oldu-
ğunu ve kanundan sapmaların istatistiksel testle-
rin kullanılmasıyla hızlı bir şekilde ortaya çıkarıla-
bileceğini savunmuştur. Aynı zamanda bu şekilde 

vergi kaçakçılıklarının da engellenebileceğini öne 
sürmüştür. Öte yandan, Nigrini, Benford Kanu-
nu'nu temel alan ve sayısal analiz olarak 
adlandırılan bu yöntemi bir program haline getir-
miştir. Brooklyn Hileler Servisi bu programı 
kullanarak 7 şirketin muhasebe hilesi yaptığını 
ortaya çıkarmıştır. 

Belki de muhasebe hilelerini ortaya çıkar-
maktan bile daha önemli olan muhasebe hileleri-
nin önlenmesidir. Bunun, en önemli yolu iyi bir 
denetim mekanizmasıdır. Bu konuda da iş biz 
meslek mensuplarına düşmektedir. Bilindiği 
üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
olarak gerekli şartları sağladığımız takdirde 
Bağımsız Denetçi olarak, hazırlanan nansal 
tabloların ve diğer nansal bilgilerin denetimi 
faaliyetini yürütebilmekteyiz. Bağımsız deneti-
min uygulamada birçok yöntemi bulunmaktadır. 
Ancak, artık zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan 
dijital analiz yöntemleri tercih edilmektedir. Bu 
yöntemlerden birisi de sözünü ettiğimiz Benford 
Kanunu'dur. Hatta vergi denetim kurulunun 
analiz yazılımlarında bu kanunun kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Son olarak, bir dijital programın yayınladığı 
“Connected” adlı belgesel programının Sayılar 
bölümünde tam olarak bu kanundan bahsedil-
mektedir. Hatta Nigrini ile de bir röportaj bulun-
maktadır. Konuyu merak edenlerin izlemelerinin 
faydalı olacağı düşüncesindeyim.
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2020 YILI 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

16 ARALIK 2020 
İlçe tems�lc�ler�m�zle 2020 Yılı Değerlend�rme Toplantısı
onl�ne olarak gerçekleşt�r�ld�.

TESMER 
8. MERKEZ KURULU TOPLANTISI

17 Aralık 2020 TESMER 8.Merkez Kurulu Toplantısı, TESMER ve Oda Başkanımız Ertuğ Aslan �le  
TESMER Oda Sekreter�m�z Ufuk Öztürk’ün katılımıyla, onl�ne olarak gerçekleşt�r�ld�.



BUYUTE
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29 ARALIK 2020 tar�h�nde Yönet�m Kurulumuz 2020 yılının son 
toplantısını gerçekleşt�rd�.Toplantıda geçen 2020 yılı değerlend�r�l�rken, 

2021 yılı planları zer�ne de görüşüldü.

2020 YILININ 
SON TOPLANTISI

Odamız Muhasebe Müdürü Necat� Çakır, oda personel� olarak verd�ğ� 22 yıllık emeğ� sonrasında
ek�m ayı sonu �t�bar�yle emekl� olmaya hak kazanmıştır.



 

10 KASIM 2020 ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ 

ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞEN 

ÇELENK SUNMA TÖRENİNDE 

YER ALDIK.

BUYUTE
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Odamız Kurul ve Komiteleri ile online katılımlı olarak Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdik.

2020 yılı, pandemi süreci ve mesleki gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptık.



BUYUTE
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MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE 

E-DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ SEMİNERİ

20 OCAK 2021  

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA

“MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE E-DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ” 

KONULU ONLİNE SEMİNER GERÇEKLEŞTİRDİK.



BUYUTE
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25 ŞUBAT 2021 

YÖNETİM KURULU 32.VERGİ HAFTASI KAPSAMINDA 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SAYIN HASAN YAMAN'I 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. 

YÖNETİM KURULU 

32.VERGİ HAFTASI KAPSAMINDA 

KURTDERERELİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ 

GÜLAHMET AKTAŞ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. 

YÖNETİM KURULU 

32.VERGİ HAFTASI KAPSAMINDA 

KARESİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ KUDRET YAKAR'I 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

32.VERGİ HAFTASI

03 ŞUBAT 2021

 TÜRMOB 86.BAŞKANLAR KURULU ONLİNE TOPLANTISINDA YER ALDIK. 

ODAMIZ VE MESLEK MENSUPLARI ADINA GÖRÜŞLERİMİZİ BİLDİRDİK.



BUYUTE
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MUHASEBE HAFTASI

1-7 Mart MUHASEBE HAFTASI çerçevesinde 3 MART 2021 Çarşamba günü ATATÜRK Anıtında 

üyelerimizin de katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirdik.

MUHASEBE HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN, 

CHP İL BAŞKANI SERKAN SARI, CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI SMMM ERDEN KÖYBAŞI VE 

CHP KADIN KOLLARI MYK ÜYESİ SMMM HÜRMÜZ AVCI ODAMIZI ZİYARET ETTİ.



BUYUTE

MUHASEBE HAFTASI

MUHASEBE HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE İYİ PARTİ İL BAŞKANI ÖZLEM URAL VE KURUL ÜYELERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

Oda Müdürümüz DR. Hasan SEZGİN ve oda çalışanları Yönetim  Kurulumuzun Muhasebe Haftasını kutladı.
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Pandemi kurallarına uygun olarak 

sınırlı katılımla ruhsat almaya hak kazanan 

yeni üyelerimize ruhsat töreni 

gerçekleştirildi.

23 ŞUBAT 2021

Pandemi kurallarına uygun olarak 

sınırlı katılımla ruhsat almaya hak kazanan 

yeni üyelerimize ruhsat töreni 

gerçekleştirildi.

28 OCAK 2021

ODAMIZDA
RUHSAT TÖRENİ

HEYECANI 

18www.blksmmmo.org.tr



SAYIN YAMAN’A ZİYARET

29 Eylül 2020 Yönet�m Kurulumuz, �l�m�ze yen� atanan 

Balıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Sayın Ayhan Yaman’ı makamında z�yaret ett�. 

15 Ek�m 2020 Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z, 

Bandırma Verg� Da�res� Müdürü Mehmet Ceng�z’� 

makamında z�yaret ett�.

SAYIN CENGİZ’E ZİYARET

BUYUTE
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15 Eylül 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Yasemin Mergen’i 

bürosunda ziyaret etti.

15 Eylül 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM İlknur Sayan’ı 

bürosunda ziyaret etti.

15 Eylül 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Büşra Çoban’ı 

bürosunda ziyaret etti.

15 Eylül 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Sema Özgen’i 

bürosunda ziyaret etti.

BUYUTE
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15 Ekim 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Ercan Uzun’u

bürosunda ziyaret etti.

15 Eylül 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM İbrahim Pehlivan’ı 

bürosunda ziyaret etti.

15 Eylül 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Kübra Seda Karaman’ı 

bürosunda ziyaret etti.

13 Ekim 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Ahmet Yılmaz’ı 

bürosunda ziyaret etti.
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15 Ekim 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Mehmet Menzilci’yi 

bürosunda ziyaret etti.

14 Ocak 2021 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Sevgi Çakıcı’yı 

bürosunda ziyaret etti.

14 Ocak 2021 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM İsmail Çakmak’ı 

bürosunda ziyaret etti.

14 Ocak 2021 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Enis Gıcır’ı 

bürosunda ziyaret etti.
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15 Ekim 2020 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Caner Şentürk’ü 

bürosunda ziyaret etti.

14 Ocak 2021 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

SMMM Ecem Sevi’yi 

bürosunda ziyaret etti.
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 Doç. Dr. Taner Özcan, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, 
Ortaöğretim Matematik ve Fen Alanları Eğitim, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

OFİS ORTAMINI 
 İYİLEŞTİREBİLECEK

20 İÇ ORTAM BİTKİSİ

BUYUTE

Doç.Dr.Taner ÖZCAN

          Bitkiler, sıkıcı bir os ortamına çok fazla doğallık katabilir. Küçük iç mekan bitkilerine sahip olmak, çalışma ortamınıza odak noktası eklerken 
hava kalitesini artıracak ve kirleri giderecektir. İşyerleri arasında yararlı ayrımlar yaratmak için büyük ev bitkilerini de kullanabilirsiniz.

          Texas Üniversitesi'nden Dr. Roger S. Ulrich ve İngiltere Surrey Üniversitesi'nden Helen Russell tarafından yürütülen bir araştırma ve 
Washington Eyalet Üniversitesi'nden Dr.Virginia Lohr tarafından yürütülen diğer çalışmalar, bitkilerin işyeri stresini önemli ölçüde düşürdüğünü ve 
üretkenliği arttırdığını göstermiştir. Dr. Lohr'un çalışmasındaki katılımcılar, çevrelerinde bitki olmadan çalışan katılımcılara göre yüzde 12 oranında daha 
üretken ve daha az stresli olarak kaydedilmiştir.

          Küçük iç mekan bitkilerinin faydaları arasında bakımlarının kolay olması ve dayanıklı olmaları gelmektedir. Minimum özenle bitkiyi masanızın 
etrafında veya osin diğer bölümlerinde çok uzun süre tutabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmenin anahtarı, doğru bitkiyi seçmektir.

          Aşağıdaki bitkiler tabiki tüm bitkileri içermemektedir. Aşağıdaki 20 bitki, iç ortama en güzel ve uygun şekilde uyabilen ve minimum ihtiyaçlara 
sahip olan bitkilerdir. Kimse bu kadar yoğunluk arasında bir de bitkilere özel olarak saatler harcamayı istemez.

Yeşim bitkisi diye geçen ve bilimsel adı 
Crassula ovata olan bu bitki, küçük çiçekleri 
olan ve etli bir bitkidir. Minimum sulama 
gerektirmesi sulama açısından çok fazla 
özen gösterilmemesi açısından önemlidir. 
Japon kültüründe, yeşim bitkisi “para 
bitkisi” olarak bilinir. Efsaneye göre varlığı 
nansal başarı getirmektedir. Muhasebe 
oslerinde bulunmasıyla tahsilat sorununuz 
çözülebilir.r.

1.YEŞİM BİTKİSİ

Afrika menekşesi, bu listedeki bazı 
bitkilerden biraz daha fazla bakım gerektiren 
bir bitkidir. Ancak çok az yer kapladığından, 
güzel çiçeklerinden, toprak değişimine göre 
farklı çiçek açabilmesi gibi özelliklerinden 
dolayı yine de tercih edilebilir.

2.AFRİKA MENEKSESİ

3.ÇİN YEŞİLİ

Çin Yeşili veya Aglaonema, çok az bakım 
gerektirdiği için harika bir os bitkisidir. 
Ayrıca düşük ışıkta gelişebilir ve sahip olduğu 
içeriklerinden dolayı havadaki toksinleri 
yakalayabilir.

4.BARIŞ ZAMBAĞI

Barış zambağı ve barış çiçeği gibi isimlerle 
de anılan Spatula çiçeği, boş duran köşeleri ya 
da duvar diplerini doldurmak için çok ideal bir 
bitkidir. Saksısı yeterince büyük olursa 
oldukça fazla büyür ve gelişebilir. Geniş 
yapraklarından dolayı üstteki iki bitkiye göre 
ve bu yazıda geçen çoğu bitkiye göre daha 
fazla fotosentez yapar ve daha fazla oksijen 
üretir. Ayrıca, çok fazla ışığa ihtiyaç 
duymaması, pencereleri çok küçük oslerde 
(veya penceresiz odalarda bile) çok güzel 
büyümesini sağlamaktadır.

İngiliz sarmaşığı ya da Hedera helix, 
havadaki dışkı partiküllerini azaltabilen ve 
formaldehit gibi zehirli bileşenleri ltreleyen, 
yapışan, yaprak dökmeyen bir asma bitkisidir. 
Havadaki parçacıkların var olduğunu bilmek 
ne kadar rahatsız edici olsa da, bu bitkinin 
bununla ilgilenmesi oldukça iyi. Bu, çok fazla 
temiz hava sirkülasyonu olmayan eski os 
ortamları için ideal olan başka bir bitkidir.

5.İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Gerbara olarak da bilinen bu çiçekli bitki, 
bazı yazıcı cihazları tarafından salınabilen 
benzen gibi toksinleri ltreleyebilen bir 
bitkidir.

6.GERBERA
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Salon palmiyesi, hanım palmiyesi veya 
Chamaedorea elegans, aslında küçük 
palmiye ağacı. Bu bitki, osinizde doğal 
bir alan oluşturmak için oldukça idealdir. 
Ve soğuk kış günlerinde, biraz tropikal bir 
h i s  d e  k a t a b i l i r.  Ç o k  f a z l a  ı ş ı k 
gerektirmeyen bir bitkidir. Benzen ve 
formaldehit hariç pek çok kimyasalın 
emilimini sağlayabilir.

Kısmı gölgeli bir alan isteyen ve 
haftada bir kere sulandıktan sonra 
osinizin havasını benzen, formaldehit ve 
tr ik loret i len  g ib i  k imyasa l lardan 
temizleyen güzel görünümlü bir çiçektir. 
Ayrıca vernik ve yağlarda yaygın olarak 
bulunan kirleticilerle de mücadele eder. 
Os alanınız parke zeminlere sahipse, bu 
bitki çizgili görünsütüyle ortama için ideal 
olacaktır.

Salkım incir veya Ficus Benjamina, 
formaldehit ve benzen gibi halı ve 
mobilyalardaki kirleticiler için büyük bir 
ltre bitkisidir. Salkım incirin üzerindeki 
mumlu yeşil yapraklar, çok  fazla su 
istemediğini gösterir niteliktedir ve 
fotosentez ile oksijen üretme oranı da 
oldukça fazladır.

Bu bitkiler büyük boylara kadar 
uzayabilirier, yani küçük alanlara biraz 
yükseklik katabilirler. Ayrıca çok fazla 
bakım gerektirmeden hayatta kalabilirler.

7.SALON PALMİYESİ 13.SALKIM İNCİR10.DRESENA BİTKİSİ

Bir zambak türü olan lamingo çiçeği, 
lamingo zamnbağı olarak da bilinir.  
Amonyak, trikloretilen, ksilen ve toluen 
gibi kimyasalları absorbe etmektedir.

Chlorophytum comosum olarak da 
bilinen bu bitki, iç mekanlarda yetişmesi 
en kolay bitkilerden biridir. Genellikle 
asılı sepetlerde sergilenir, bu nedenle bir 
os alanında biraz görsel ilgi yaratabilir.

Kaktüsler küçüktür ve farklı çeşitleri 
vardır. Önemli miktarda güneş ışığı 
gerektirirler, bu nedenle loş ışıklı osler 
için tavsiye edilmezler. Çok fazla güneş 
ışığı alan bir pencere pervazınız varsa ve 
unutkan olma eğil iminde olan bir 
kişiyseniz, kaktüsler osiniz için ideal 
olacaktır. Yine de arada bir sulamayı 
unutmamanız iyi olacaktır.

Zeze  ç i çeğ i  veya  Zamiocu las 
zamiifolia, bulabileceğiniz en az bakım 
gerektiren bitkilerden biridir. Ek olarak, 
alanınıza tropikal bir his katabilir. Ve eğer 
ortamını çok severse, bazı bitkiler çiçek 
bile üretir.

8.FLODENDRONLAR 11.ÖRÜMCEK BİTKİSİ 14.ZEZE ÇİÇEĞİ

Aloe bitkileri çoğu masaya kolayca 
s ı ğ acak  kada r  küçük tü r.  Ay r ı c a 
formaldehit ve benzen gibi toksin 
bileşenleri havadan uzaklaştırma ve hava 
ltreleme özelliklerine de sahiptirler. 
Bitkinin içindeki jel ayrıca kesik ve 
y a n ı k l a r ı  t e d a v i  e t m e k  i ç i n  d e 
kullanılabilir.

9.FLAMİNGO ÇİÇEĞİ 12.KAKTÜSLER 15.ALOEVERA
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Görüldüğü üzere os ortamında kullanılabilecek pek çok bitki mevcuttur. Bu bitkilerin çoğunun havadaki partikülleri ve zararlı 
kimyasalları emebilme durumu mevcuttur. Ayrıca, oksijen üretimini sağlayarak daha temiz ve ferah bir ortam oluşması mümkündür. 
Şunu da unutmamak gerekir ki bu özellikleri var diye ortamı çiçeklerle doldurmak çok mantıklı değildir. Bilhassa farklı şartlar isteyen 
bitkilerin seçilmesi durumunda bu, bitkilere bakan os görevlisini yoracak ve zaman kaybına neden olacaktır. Seçilen bitki ne olursa 
olsun, hemen yanımızda bulunmaması çok daha yararlı olacaktır. Bilgisayar gibi çeşitli radyasyon etmenlerine daha yakın durmaları, 
mobilya veya yazıcı gibi içlerinde çeşitli boya maddeleri içeren alanlarda bulunmaları bitkileri ltreleme özelliklerini daha iyi 
gösterebilmelerini sağlayacaktır. 
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20.ŞEFLERA

Şemsiye ağacı veya Şeera oldukça uzun boylu olacak şekilde büyüyebilir. Oste toplantılar 
esnasında gizliliği oluşturmak için mükemmeldir. Ayrıca, masa üstünde kullanacaklar için daha 
küçük boyda olanları da mevcuttur.

Yılan bitkisi, Paşa kılıcı veya Sansevieria trifasciata, oldukça uzun büyüyebilen yapraklara 
sahiptir. Koyu yeşil yaprakların dış kısımlarında parlak sarı-yeşil şeritler bulunur. Sağlıklı bir yılan 
bitkisi kesinlikle dikkat çekici ve göz alıcıdır ayrıca pek çok yılan bitkisi aynı saksıda yetişebilir. Çok 
fazla su ihtiyacı yoktur, ışık ihtiyacı fazla değildir ve yine oksijen salınımı oldukça yüksektir. Ama bu 
bitkide çiçek görmek için yerini oldukça sevmesi gerekmektedir. 

19.YILAN BİTKİSİ

16.FİTTONYA 18.SALON SARMAŞIĞI17.AÇELYA

Bazen sinir bitkisi veya mozaik bitkisi 
olarak da bilinen bu Fittonya, aslında 
orasan ışıkları emdiği için oslerde 
güzelce büyüyebilir. Ayrıca, emdiği zararlı 
ışınlarla da sağlığımızın korunmasına da 
destek olur. Ek olarak, sahip olduğu çeşitli 
renklerde ve hoş yaprakları sayesinde, 
osin çeşitli odalarına farklı havalar 
katabilir.

Açelya sadece dikkat çekici çiçekleri 
ile yüksek düzeyde havadaki formaldehiti 
ltreleyebilir. Bitki serin ortamlarda çok 
daha etkin bir şekilde büyür ve sıcak 
ortamları pek sevmez. O yüzden sıcaklık 
açısından tasarruf sağlayabilir.  

Salon sarmaşığı veya Epipremnum 
aureum, çeşitli yaprak ve dalları kırpılarak 
pek çok masaüstüne mükemmel 
düzeyde uyum gösterebilir. Bunun yanı 
sıra, çok az bakım gerektirir ve çok fazla 
bakıma ihtiyaç duymadan uzun süre masa 
üzerinde sizi rahatsız etmeden durabilir.



BUYUTE

SMMM Onur ERAYMAN

 

Bir masal anlatmak isterdim sonu mutlu bitsin..biz çıkalım kerevetine falan…

Bir zamanlar futbol diye bir oyun varmış. Bir de güzel güzel oynanıyormuş. Sonradan işin içine para 
mevzuları girmiş. Gel zaman git zaman bu futbol Koskocaman bir endüstri haline gelmiş. Öyle büyük paralar 
dönmeye başlamış ki... Ben o kocaman sıfırları telâffuz bile edemiyorum.

 Herşey buraya kadar iyiymiş ama bu oyunu yöneten hakemlerin zaman içinde ya göz problemleri olmuş 
yada akılları karışmaya başlamış. Hal böyle olunca bu güzel oyun biraz keyifsiz bir hal almış. Akortsuz çalınan 
düdükler kimilerinin alın terlerini heba ederken,kimileri de haksız kazanç elde eder olmuş. Bu oyunu dünya 
çapında idare edenler bakmışlar ki bu durum futbol denen oyuna olan ilgiyi azaltıyor, bu endüstride dönen 
para miktarı azalıyor hakemlerin bu sorunlarını çözelim demişler.

İşte başta söylediğim VAR böylece ortaya çıkmış. Dört tane hakemin bir anda bakıp göremediğini bir 
başka uzman gözde “ oynat bakayım” mantığı ile görsün, bu akortsuz düdükler bir son bulsun. Niyet gayet 
güzel olsa da ,bazı ülkelerde bu sorunun büyük kısmı çözülsede gel gelelim bizim ülkemizde hala orkestrada 
sorunlar yaşanıyor. Aynı pozisyon için VaAR’a giden var, gitmeyen var. Kiminde de gidilse bile aynı sonuç için 
iki farklı karar alınıyor hala. Öyleyse bu VAR Türkiye’de neden var? Farklı bir konumda neden hala aynı 
sorunları yaşıyoruz? Demek ki aslında bir varmış ama bizde YOK muş ..Demek ki eğitim şartmış..

Ülkenin genel sorunu..yapanın yanına kar kaldığı için bir varmış..bir yokmuş….

Sevgiyle kalın…

 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ….
 SANKİ HİÇ YOKMUŞ…
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SMMM Hasan SEZGİN

TUNA'NIN İZİNDE 
BEYAZ ŞEHİR BELGRAD  
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Hatırlayanlar olacaktır Odamız bülteni Büyü-
teç'in 17. sayısında Uluslararası Ekonomi ve 
İşletme Kongresi'nde bildiri sunmak üzere gitti-
ğim “Budapeşte”den notlarımla işgal etmiştim 
bu köşeyi. (*Bkz. : Tuna’nın İzinde Budapeşe 
Notları). Şimdi bir başka Avrupa başkentine olan 
gezi macerasıyla karşınızdayım. Büyüteç’in gele-
neği haline gelmiş gezi/yorum köşesi için ele 
aldığım meşale halen bende. Aranızda bana ortak 
olmak isteyen, gezi/yorum köşesinin misari 
olarak kirlerini paylaşmak isteyenle elbette 
buraları paylaşmaktan zevk duyarım. Hadi 
bakalım biraz da Belgrad’tan konuşalım.

“…uzun uzadıya ön hazırlık aşaması gerek-
tirmeyen, vizesiz ve bu yönüyle oldukça ucuz 
maliyetlerle gidilebilen bir rotada Belgrad. 
Odamıza kayıtlı bir grup meslek mensubuyla bir 
araya Sabiha Gökçen'de buluşuyoruz. Çok değil 
1 saat 40 dakikalık bir havayolu seyahatiyle 
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Nikola Tesla 
Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Seyahatimiz 
Ekim ayının ilk haftasına denk geldiğinden bizim 
buraları aratmayan, nispeten daha kuru ve yağışlı 
bir iklime iniyor uçağımız. Tur rehberimiz sevgili 
Bojana bizleri karşılıyor. Bojana Türk asıllı olma-
masına rağmen oldukça iyi ve akıcı bir Türkçe'ye 
sahip. Bu bizleri oldukça mutlu ediyor. Pek çok 
sefer ülkemize de gelmiş dolayısıyla bizlerin 
neleri sevip neleri sevmeyeceği konusunda 
oldukça bilgili. Tur otobüsüne biner binmez 
programı başlatıyor. Uçakta fazlasıyla dinlendiniz 

hadi Kalemegdan'a çıkalım diyor coşkuyla. 
Belgrad tarihi boyunca Roma'dan Osmanlı'ya, 
Sırp Despotluğu'ndan Macar Krallığı'na kadar 
pek çok devletin üzerinde hak iddia ettiği değerli 
bir kent aslında. Bulunduğu bölgedeki ilk yerle-
şimler, M.Ö. 4. yüzyıl civarında Keltler tarafından 
kurulmuş. Daha sonra bölgeye hâkim olan 
Romalılar, inşa ettikleri Kalemegdan'ın çevresin-
de Singidunum ismini verdikleri kentin gelişimini 
desteklemiş. Orta Çağ'da kent, Osmanlı hâkimi-
yetine geçene kadarki süreçte Macar Krallığı ile 
Sırp Despotluğu arasında sürekli olarak el değiş-
tirmiş. 1878'deki bağımsızlığı sonrasında bile 
Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Hane-
danlığı, kente egemen olmak için defalarca karşı 
karşıya gelmiş. I. Dünya Savaşı'nın ardından 
Yugoslavya Krallığı'nın başkenti konumuna yük-
selen Belgrad, 1941'de Nazi Almanyası tarafı-
ndan işgal edilmiş. Bu dönemde gerçekleştirilen 
ağır bombardımanlar nedeniyle çoğu bölgesi ağır 
hasar alan kenti kurtaranlar, Kızıl Ordu destekli 
Yugoslav kuvvetleri olmuş. Bağımsızlığını yeni-
den kazanan kent, 1945'te Sovyet Rusya güdü-
münde kurulan ve 1980 yılına kadar Tito tarafı-
ndan yürütülen Komünist Yugoslavya'nın yöne-
tim merkezi haline getirilmiş. Bu dönemde Belg-
rad; ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda Bal-
kanlar'ın merkezi konumuna yükselmiş. Yakın 
tarih açısından bakarsak Belgrad, eski sosyalist 
Yugoslavya'nın da başkentliğini yapmıştır. Havaa-
lanından şehrin kalbi diyebileceğimiz Kalemeg-
dan'a doğru yol alırken Tito döneminin kendine 

has yapılaşması, şehir planı algısı karşılıyor sizleri. 
Bu haliyle Belgrad sanki “dingin, gösterişsiz, 
kültür ve tarih kentiyim” der gibi uzanıyor boylu 
boyuna. Bu dinginlik ve sakinlik yavaş yavaş yeni 
dünya düzeninin izleriyle bozuluyor elbette. Yan 
yana dikilmiş koca binalar, dar ve kalabalık sokak-
larda maruz kalınan trak, her yerden fırlayan 
pazarlama metası duyurular bir anda nabız yük-
seltiyor… Velhasıl Belgrad sosyalizmi unuta-
mamış, kapitalizmle de tam barış sağlayamamış 
bir Avrupa başkenti gibi duruyor. 

Haften çiselemeye başlayan yağmur eşliğin-
de giriyoruz Kalemegdan'a. Burası Türkçe'den 
çağrıştırdığı üzere Kale Meydan olarak biliniyor. 
Sava ve Tuna nehrinin birleştiği yeri hakim bir 
tepeden gören oldukça stratejik ( o dönemler 
için) bir nokta. Belgrad'ın en turistik bölgelerin-
den biri olmasının yanı sıra halen ciddi anlamda 
Osmanlı etkilerini görebileceğiniz bir alan. Hem 
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tepeden şöyle bir şehir manzarasına bakabi-
leceğiniz, hem parkta vakit geçirip hediyelik eşya 
alabileceğiniz hem de Kalemegdan kapsamındaki 
anıt, saat kulesi, kilise ve Askeri Müze gibi yerleri 
gezebileceğiniz bölge, gayet merkezi bir noktada 
olduğu için ulaşım da oldukça kolay. Rehberimize 
göre 1750 yılında inşa edilmiş İstanbul Kapısı'nı 
ve Doğa Tarihi Müzesi görülmeye değer yerler-
den. Tabi buraya Askeri Müze ziyaretini de ekle-
mek gerekir ki biz bunu yapmadık.

Ne yalan söyleyeyim Kalemegdan adeta açık 
hava müzesi gibi. Her yerinde tarihi bir anı, anek-
dot ya da hikaye çıkıyor meraklılarına. En güzel 
yanı da Tuna Nehrinin Sava Nehri ile sarmaş 
dolaş olduğu eşsiz manzara içine alıyor sizi. 
Nehir üzerinde gezi düzenlediğini anladığımız 
tekneleri ise mutlaka tecrübe etmek kararıyla 
ayrılıyoruz alandan. Az ötede oldukça hareketli 
alanın Knez Mihajlova caddesi olduğunu öğrene-
rek otelimize yol alıyoruz. Otelde kısa bir 
molanın ardından akşamın ilk durağı bu ünlü 
cadde oluyor. 

Knez Mihajlova'yı biraz bizim İstiklal Cad-
desi'nin bir türevi olarak görebiliriz. Türlü türlü 
mağaza, pasaj restoran, sokak sanatçısı ve birkaç 
sanat galerisi ile karşılaşabileceğiniz bir cadde 
burası. Hızlı bir yemek molası için tercih edilebi-
lecek güzel mekanlar içeriyor, hatta serin Ekim 
akşamlarında sıcak bir şeyler içebileceğiniz 
oldukça kaliteli bistro, cafe tarzı durak noktaları 
da var. Doğrusu bizim için uğrak noktası cadde-
nin giriş noktasında yer alan büyük alışveriş mer-
kezi oluyor. Can yakan soğukta burası geceyi 
kurtarıyor. Ertesi gün gece ne olduğunu anla-
madığımız Belgrad sokaklarını yürüyerek keşfet-
meye başlıyoruz. Tur rehberinin bizi serbest 
bıraktığı bir gündü diyebilirim. İlk durağımız 
Nikola Tesla Müzesi. Böyle bir dâhiyi daha 
yakından tanımak isterseniz Belgrad'da sizi heye-
canlandıracak harika bir müze. Gençlerin ve 
turistlerin oldukça rağbet gösterdiğini söyleyebi-
lirim. Bu müzeye girişte rehberli tur seçeneği 
otomatik veriliyor. Sizi Nikola Tesla'nın hayatını 
anlatan gösterimin yapıldığı salon karşılıyor ilk 
olarak. Ardından müzede neyin ne olduğunu 
ifade eden sunuma geçiliyor. Bu arada küçük 
miktarda elektrik yüklenmenize imkân veren bir 
takım deneyleri de tecrübe etmeniz mümkün. 

Aslında küçük bir müze, bu noktada dikkatinizi 
özellikle çekmek isterim. Müzeden çıktığımız 
gibi koyulduk yollara. Adım adım keşfetmeye 
çalıştık Belgrad'ı. İnsanları, binaları, dükkanları 
karşılaştırdık kendi coğrafyamızla. Sokak araları-
na serpiştirilmiş gibi duran tarihi binaların 
yalnızlığına üzüldük… Biraz da onlar adına popü-
list toplumsal harekette bulunduk… (Popülist 
Toplumsal Hareket: Kentleşme ve sanayileşme 
ile bildikleri dünyaları altüst olan, değişimden 
dezavantajlı çıkan toplum kesimlerinin, her şeyin 
eskisi gibi olması arzusu.) Belgrad halkı adına 
dertlene dertlene yürüyerek Sırbistan Ulusal 
Müzesi'nin önüne geldik. Burası eğer Nikola 
Tesla Müzesi size yeterli gelmezse güzel bir ikinci 
durak olabilir. Ne yazık ki bizler burası tadilatta 
olduğu için gezemedik. Ayaklarımız bizleri bir 
önceki akşamdan hatırlamakta olduğu sokaklara 
doğru yönlendirdi. Kendimizi yine Knez Mihajlo-
va'da bulduk. Güzel bir dinlenmek ve öğle yeme-
ği tavsiye edilen restoranlardan birisine girdik. 
Belgrad da ikinci günü yarılarken tanıdık bir yüzle 
karşılaştık. Tur rehberimiz sevgili Bojana! İzin 
gününde o da ailesine zaman ayırmış. Biraz soh-
bet edip, Belgrad'ın doğu-batı siyasal akımları 
arasında sıkışıp kaldığından, Bağlantısızlar Hare-
ketinden, AB üyeliği girişimlerinin yanında Rus-
ya'ya dönmekte olan yüzünden konuştuk. Y 
kuşağının genç bir temsilcisi olan Bojana'nın 
“Sırbistan'ın Tito'nun mirasını reddetmekten 
başka şansı yok gibi duruyor” sözleri toplumsal 
beklentiyi ve Z kuşağının neleri umursayacağı 
hakkında ufakta olsa ipucu verdi. 

Belgrad'da geçen ikinci günümüze Sava Neh-
ri'nde geçen güzel bir Tekne Turuyla devam ettik. 
Şehrin etrafını dolaşan, tarihi-milli binaları tanıtan 
eğlenceli bir turdu. Bir kısmında yorgunluktan 
uyumuş olduğumu saklamayacağım ! Güzel hava, 
nehrin kendine has gelgitleriyle buluştukça, 
muadillerine nispeten rahatsız tahta oturaklara 

aldırmıyorum. Nihayet batmakta olan güneşin 
ısıttığı masada yüzükoyun güzellik uykusu çeki-
yorum…   Akşam yemeği için Belgrad'ın 
“bohem bölgesi” olarak nam salmış Skadarlija 
bölgesine geçiyoruz. Burası oldukça sevimli bir 
bölge. Yine bana kızacaksınız ama daha turistik 
hale gelmek için dönüşmüş olduğu hemen göze 
çarpıyor. Bohem ile modern karması bir bölge 
diyebilirim. Bu bölge Cumhuriyet Meydanı'nı ve 
aşağısında Skadarska Caddesi'ni de kapsayan; 
sanat galerileri, yerel yemekleri tadabileceğiniz 
restoranları, yerel müzikle buluşabileceğiniz 
tavernaları ve gece kulüplerini içeriyor ! (evet 
tam da bundan bahsediyordum bohem ile 
modern karması derken). Akşamı bu bölgede 
bitirip doğruca otele geçiyoruz.  

Ertesi gün rehberimizin ekstra düzenlediği 
öğle yemekli Novisad – Petrovaradin - Kar-
lofça turuna katıldık. Kısa bir seyahat sonrasında 
bizim tarihimizde de önemli bir yere sahip olan 
Sremski Karlovci (Karlofça) kasabasını ziyaret 
ediyoruz. Rehberimize göre buranın geçmişi 
M.Ö. 7000 yılına kadar dayanıyor. Kasaba tarihte 
her zaman önemli bir yere sahip olmuş; ilk Sırp 
ortaokulu ve yüksekokuluna ev sahipliği yapmış, 
1922'ye kadar Sırp Ortadoks Kilisesi'nin merkezi 
olmuş. Kasabada ilk olrak Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun gerileme döneminin başlangıcı sayılan ve 
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büyük çapta toprak kaybedilen ilk anlaşma 
olan, 1699 tarihli Karlofça Anlaşması'nın imza-
landığı Barış Şapeli'ni ziyaret ediyoruz. Karlof-
ça'nın hakim tepesinde yer alan Şapel'de üç farklı 
kapı var. O dönemim Antlaşma heyetlerinin 
girdiği kapıların üzerinde de onları temsil eden 
gravür ve kabartmalar söz konusu. Kısa süre 
sonra Karlofça merkezine gidiyoruz. . Rehberi-
miz burada şehir meclisi, Katolik Kilisesi, Dört 
Aslan Çeşmesi'ni bizlere gezdiriyor. Elbette 
yerel halkın girişimleriyle hayat verdiği ürünler-
den almayı unutmuyoruz. Öğleye doğru Sırbis-
tan'nın kuzeyinde kalan Voyvodina özerk bölge-
sine geliyoruz. Voyvodina Eyaleti'nin başkenti 
Novi Sad'a varış ile ilk durağımız Petrovaradin 
Kalesi. Kalede yoğun bir turist sirkülasyonu 
olduğunu söylemeliyim. Oldukça rağbet gören 
bir yer. 

Kaleden görülen muhteşem Novi Sad man-
zarası ise bu teveccühün temel nedeni bence. 
Doğruca Novi Sad merkezine hareket ediyoruz. 
Öğle yemeği ve alış veriş için oldukça zamanımız 
var burada. Albert Einstein'ın da bir süre yaşadığı 
şehirde özgürlük meydanı, Svetozar Miletiç 
Heykeli, Katolik Katedrali, Ortodoks Aya Yorgi 
Katedrali, Aya Nikola Kilisesi panoramik olarak 
görülecek yerler arasında duruyor. Pek çoğuna 
uğrayarak bu şehri de zihnimize kazıyoruz. Novi 
Sad bana göre Belgrad'a nazaran yüzünü Avru-
pa'ya dönmüş bir şehir. Eğer kültür geçişi 
açısından artan kademeli bir geçiş istersek doğu-
dan batıya Novi Sad, Budapeşte ve Viyana 
derim… Bu noktada bence Novi Sad; Belgrad'-
dan daha çok Budapeşte'den daha az Avrupalı ! 
Nihayetinde günü tamamlıyoruz ve Belgrad'a 

dönüş yapıyoruz.  Ertesi sabah memlekete 
dönmek üzere tekrardan Nikola Tesla Havaa-
lanındayız…

Dönüş yolunda bir kez daha baktım sosyaliz-
mi unutamamış, kapitalizmle de tam barış sağla-
yamamış Belgrad'a… Kendimce muhasebesini 
yaptım geçen birkaç günün… Saraybosna 
doğumlu Sırp roman yazarı ve ressam Momo 
Kapor'un yakıştırması geldi aklıma; “Belgrad, 
düşük bütçeli Paris !”. Yazar neden böyle bir 
yakıştırmayı layık gördü de Paris'in gölgesini 
düşürdü kentin üstüne bilmem ama sanki hala 
Tito'nun gölgesi yaşıyor sokaklarında… Kim bilir 
belki bundan yıllar sonra, başka bir Belgrad konu-
şuruz yine buralarda.  
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Hayal mi? Hangimiz hayal kurmaktan vazge-
çebiliriz ki? Yerli yersiz insanın uzaklara gitmesi. 
Üstelik bunu istediği zaman yapabilmesi... Ne 
büyük mutluluk değil mi? İşte size hayallerin 
mucizesini insanlar için somutlaştırmaya çalışan 
ve bence bunu başardığını düşündüğüm samimi 
kişilik Sunay AKIN ve binbir emekle kurduğu 
oyuncak müzesinden bahsetmek istiyorum. 

Tam adı Şükrü Sunay AKIN olan ve 12 Eylül 
1962'de Karadeniz’in baş tacı Trabzonumuz’un 
Maçka ilçesinde doğmuş. 10 yaşlarında, daha iyi 
eğitim alacağını düşündüğü için İstanbul'a göç 
etmiş ve kendi hayallerini gerçekleştirme konu-
sunda ilk adımını atmıştır. Şair, yazar, araştırmacı 
ve tiyatro oyuncusu olarak bilinmektedir. Eski 
zamanlarda kahvehanelerde öykü ve komik 
taklitler olan meddahlık kültürünü unutturma-
mak amacıyla “çağdaş meddah” atılımını yapmış 
olup muhtelif salonlarda söyleşilerine devam 
etmektedir. İlk oyuncak müzesini 20'li yaşlarında 
Almanya'da gördükten sonra kendini bir türlü 
alamayan başarılı sanatçımız, ailesinden miras 
kalan konağını hayallerine paydaş ederek  23 
Nisan 2005 'te İstanbul Göztepe'de Oyuncak 
Müzesini kurmuştur. Sakın oyuncak müzesi 

deyip geçmeyin dünyanın ilk 5 müzesi olarak 
adlandırılan ve parmakla gösterilen çok başarılı 
bir müze! İçeride 4000'i aşmış ve 40 farklı ülke-
den gelen oyuncakların toplam değerlerinin 
milyarların üzerinde olduğu bir müzeden bahse-
diyorum size. 2005 yılından bu yana koleksiyo-
nerler ve binlerce bağışçı Akın'ın meşalesini 
taşımakla kalmayıp tüm çocuklara hayallerin en 
somut halini 1800'lü yıllardan bu yana irili ufaklı 
oyuncaklarla sunmuştur.

5 katlı olan müzede farklı koreograler ile 
kurgulanmış odalarda oyuncaklar, günümüz 
çocuklarına emanet edilmiştir. Akın, bu kapsamlı 
müzenin bu denli başarılı olmasının çalışma arka-
daşlarıyla mümkün olduğunu mütevazı bir 
deyimle belirtip kendilerine haklarını teslim 
etmiştir. Tabi kendilerine destek olan koleksiyo-
nerleri de unutmamıştır. Aslında Akın'ın unut-
mayıp da benim unuttuğum bilgileri bir kenara 
bırakıp, nüanslarını oda oda  gezerken avucum-
dan uçmaması için elimi sıkı sıkı tuttuğumu 
hatırlıyorum. Ta ki oyuncak tüfeklerin ve silah-
ların bulunduğu odaya girince duvarda, bedenle-
rini savaşta ışıklara teslim etmiş çocukların 
resimlerini görünceye kadar. Akın kaybedilen 

herkesin içinde çocukluğunu  hatırlatırken haya-
lin ötesinde gerçekleri anlatıp bu metaforu bal-
yoz gibi kafalara vurmayı unutmamış. Müzede 
bulunan gezi sırasında bir grup çocuğun önünde 
eğilip kulaklarına usulca ''şimdi bakın, biz bak-
mazken sanki orada bir hayat devam ediyor'' 
diyerek hem küçük büyük ayırt etmediği bu 
oyuncaklara kendi hayal dünyasında ne denli bir 
yer ayırdığını açıkça belirtmiş ve bunu herkesin 
hissetmesini sağlamak amacıyla elinden geleni 
yapmıştır. Öyle ki kollarını tüm dünyaya açmış 
olan oyuncak müzesi yoğunluk sebebiyle ne 
yazık ki artık gönderilen oyuncakları sergileyemi-
yor. 5 yıllık çocuk tarihi araştırmalarının ardından  
ilk oyuncağını bir at olarak seçmiş olup ona “gel 
seninle oyuncak müzesine gidiyoruz” deyip 
tabiri caiz ise küçük atının sırtına atlayıp müzesi-
ne getirmiştir. 

Öyleyse hadi gezelim! Bir ıslıkla minik atınızı 
çağırın, binin üstüne, korkmayın! Kalbinde sevgi 
tohumları heybenizi sımsıkı tutarak lizlenmesi-
ne izin verin!

Sanal Tur : 
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-
tur
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Günaydın.

- Günaydın.

Nasılsın? İy� görünmüyorsun, �y� uyuyamadın mı?

- Yok yok, �y� uyudum ama gördüğüm rüya b�raz gar�pt�. Herhalde onun etk�s�nde kaldım.

Hayırlara ves�le olsun, hatırlıyorsan anlat �stersen.

- Anlatacağım, dur b�raz toparlayayım.

Ş�md� nasıl söyleyey�m dünyada b�r salgın varmış, tüm ülkeler� etk�leyen. 

- Nasıl yan�?

İşte ne b�ley�m v�rüs g�b� b�r şey… 

- Eee…

Rüyamda b�z� yönetenler h�çb�r müdahalede bulunmuyorlar. Sürü  bağışıklığı mı ne, öyle b�r şey uyguluyorlar.

- Nasıl yan�?

Kısaca ölen ölür kalan sağlar b�z�md�r mantığı…

- Aman aman anlatma öyle şeyler bana. B�l�yorsun b�z�m ülkem�zİn yönet�m s�stem� buna asla müsaade etmez.

B�l�yorum.

- Yönet�c�ler�m�z buna �z�n verse b�le ülkey� denet�m altında tutan yapay zeka ağı hemen müdahale eder.

Baba, yapay zeka nasıl müdahale ed�yor? Yoksa b�z� b�lg�sayarlar mı yönet�yor?

- Yok oğlum, b�z� b�lg�sayarlar yönetm�yor. Onlar sadece b�l�msel ver� paylaşıyor.

Nasıl yan�?

- Bak ş�md� kısaca anlatayım; yapay zeka tüm ülkedek� her türlü b�lg�y� toplayıp, �nceley�p ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�ne 

yönlend�r�yor. Oradak� profesörler gelen b�lg�lere göre rapor hazırlayıp b�z� yönetenlere �let�yor. Onlar da ona göre karar 

alıp hareket ed�yorlar.

Nasıl yan�?

- Şöyle anlatayım, mesela tüm ülkedek� tarım alanlarını tarayıp b�r öncek� yıla oranla �nsan nüfusunun artışı veya azalışına göre 

tarlaların ne kadarına buğday ne kadarına arpa vb. ürün yet�şt�r�leceğ�n�, ne kadar �nsan ve mak�ne �şgücüne �ht�yaç 

duyulacağını hesap ed�p rapor ver�yor ya da  ülkem�zde yaşayan �nsanlarımızın  ekonom�k ve sosyal �ht�yaçlarını tahm�n 

ed�p �lg�l� b�r�mlere yönlend�r�yor.

Pek� bunları nasıl b�l�yor baba? 

- E çok bas�t! El�ndek� cep telefonundan, b�lg�sayarından, telefonunda bulunan nav�gasyondan, yaptığın alışver�şlerden, sosyal 

ağlarda yaptığın paylaşımlarından sen�n �ht�yaçlarını anal�z ed�yor ve ona göre ver�ler� düzenley�p �lg�l� ün�vers�teler�n  

profesörler�ne aktarıyor. Profesörler de bu ver�ler� �nceley�p b�r rapor şekl�nde yönet�c�lere b�ld�r�yor. Yönet�c�ler de bu 

ver�ler ışığında hareket ed�yorlar. 

Pek� yönet�c�ler bu ver�ler� kulak arkası ederse ne oluyor baba? 

- Yan� ödev�m� yaptım baba d�y�p yapmadığın g�b� m�?

Ya baba laf sokma! Ne olur? Onu anlat had�.

- Ne m� oluyor? Yönet�c�ler ver�len rapor doğrultusunda değ�l de kend� çıkarlarına göre hareket ederlerse, yönet�c�ler� 

denetleyen kurum b�r raporla durumu Büyük M�llet Mecl�s�'ne b�ld�r�yor. Büyük M�llet Mecl�s�’nde konu gündeme 

geld�ğ�nde yönet�c� kend�n� savunuyor, neden raporlar doğrultusunda hareket etmed�ğ�n� anlatıyor. Eğer anlattığı Büyük 

M�llet Mecl�s�’nde haklı bulunursa sorun yok, ancak haklı bulunmazsa yönet�c�n�n �ş�ne son ver�l�p hakkında görev�n� 

kötüye kullanmaktan dava açılıyor. Mahkeme sonucuna göre hap�s cezası b�le alab�l�r. 

Tamam, anladım.

- Ne anladın? 

Yapay zekâ b�z� �zl�yor, b�zden ed�nd�ğ� ver�ler� �lg�l� ün�vers�telerdek� profesörlere yönlend�r�yor, onlar da gelen ver�ler� 

�nceley�p b�r rapor şekl�nde yönet�c�lere b�ld�r�yor. Yönet�c�ler de raporlar doğrultusunda gerekl� �şlemler� yapıyorlar.

- Afer�n, anlamışsın. 

Ben� çok oyaladınız, �şe geç kaldım. Akşam eve gel�nce beraber film seyredel�m,  anlaştık mı?

- Anlaştık baba.

GÜNAYDIN
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