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BAŞKANDAN

MESLEKTE YENİ UFUKLAR
Demokrasilerin olmazsa olmazı, seçimlerdir. Ülkemizde demokrasi ara sıra kesintilere uğrasa da 87
yıldır ayakta tutmaya çalıştığımız, parlamenter demokrasimiz, cumhuriyet rejimi için, Türkiye 12 Haziran 2011 Pazar günü genel seçimlere gidecektir.
Türkiye’nin en yoğun ve önemli gündemlerinden
bir tanesi budur. Biz buradan bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyoruz.
Yeni Türk Ticaret Kanunu
2011 yılından itibaren, muhasebe mesleğinde,
milat sayılabilecek çok önemli değişiklikleri yaşıyoruz. 2005 yılından beri yasalaşmasını beklediğimiz, Türk Ticaret Kanunu bu yıl 13 Ocak 2011 tarihinde 6102 sayılı kanun olarak, resmi gazetede
yayınlandı. Bu yayınlanan yeni TTK ‘nın, muhasebecilere, mali müşavirlere yeni iş alanları, yeni fırsatlar yaratacağı bir gerçektir. Muhasebeciler, mali
müşavirler de kendilerini yenileyerek, bu sürece
hazırlanıp, vergi muhasebesinden, bilgi muhasebesine geçiş sürecine etkin bir şekilde hazırlanmalıdırlar. En son 1 Ocak 1957 yılında değiştirilen
ve halende yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu
gelişen süreçte ihtiyaçlara cevap veremiyor ve ticari hayatı kavramıyordu. 6102 sayılı yeni TTK nın,
Avrupa Birliği kriterlerine göre hazırlanması, mesleğimiz için yeni iş kapılarının açılması anlamına
gelmektedir. Bunlardan bazıları şirketlerde, iç denetim, risk yönetimi, işlem denetçiliği gibi işlerdir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ticari işletme hukuku,
şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma
hukuku, deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku
olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır. Bu
yeni yasa 1 Temmuz 2012 yılında ve denetimle ilgili bölümleri ise 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe
girecektir. Yasanın yürürlüğe girene kadar geçecek süre, hazırlanma ve geçiş süreci olacaktır.
Bu yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, Şirketler
defterlerini Uluslararası Raporlama Standartlarına
Göre (IFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartlarına
(TFRS)göre tutacaklar. Denetçiliği ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan meslek mensupları yapabilecektir.
Denetimden geçmemiş finansal tablolar hiç düzenlenmemiş sayılacak. Sermaye şirketlerin internet sitesi kurması gerekecek. Bu sitelerde denetlenmiş rapora bağlanmış, finansal tablolar yayın-

lanacak. Tek kişilik sermaye şirketleri
kurulabilecek. En önemlisi daha şeffaf ticari bir yaşam oluşacak ve Şirketlerin uluslar arası rekabet şansları artacak. Temel amaç, ekonominin
şeﬀaf, izlenebilir ve hesap verilebilir
hale gelmesidir.
Yeni Borçlar Kanunu
Burada unutulmaması gereken ve
biz meslektaşları da yakından ilgilendiren bir başka değişiklikte Türk
Borçlar Kanunun da yapıldı. Yeni borçlar kanunu
11.01.2011 tarihinde 6098 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Eski 818 sayılı Borçlar kanunu 1926 yılında kabul edilerek, Türk medeni kanunla birlikte
yürürlüğe girmişti. Türk medeni kanunu 2002 yılında değişti, haliyle buna paralel olarak, borçlar
kanununda değişmesi gerekiyordu.
Yeni borçlar kanunu, gerek genel hükümler, gerek
özel borç ilişkileri bakımından çok önemli değişiklikler olmuştur. Bu kanunda yapılan değişiklikler de biz muhasebeci mali müşavirler açısından
çok önemlidir. Şirketler hukuku bakımından, muhasebeci ve mali müşavirler şirketlerin gözü, kulağı, her şeyidir. Bu yeni borçlar kanununda kıracı – ev sahibi, işçi – işveren ve borç alacak ilişkilerine dayalı yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Meslekte Yeni Ufuklar
Yeni açılımlara hazırlanmak, meslekte yeni ufuklara yelken açabilmek için bir öğrencilik dönemi daha başlıyor. Bu yolda tum meslektaşlarımıza azim ve sabırlar dilerim. Görüldüğü gibi muhasebe ve mali müşavirlikte eğitim ve öğrenmenin
yaşı yoktur. Bir doktor, bir avukat 2 yıl önceki bilgilerle mesleğini sürdürebilir ama bir muhasebeci,
mali müşavir asla sürdüremez .
Sevgi ve Saygılarımla …

Ertuğrul Yüksel

ORDU SMMM Odası Başkanı
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EDİTÖRDEN

Bilgiyi Paylaşmak
Bilgiyi ve bilmeyi Yunus Emre’den daha iyi tanımlayan
başka biri var mıdır? Ozanımızın o ünlü dörtlüğünü buraya da aktarıyorum. “İlim ilim bilmektir/ İlim kendini bilmektir /Sen kendini bilmezsin/ Ya nice okumaktır”
Bilgi en başta kendimizi bilmek, insan olarak kendi var
oluşumuzu sorgulamak için gereklidir. Kendi varlığının bilincinde olmayanların, başkalarını kendisi gibi algılaması beklenmemelidir. Bu nedenle, bilginin paylaşılmasında
meslek mensuplarına önemli görevler düşmektedir. Bildiğini meslektaşları ile paylaşmayan, onların aydınlanması
ve gelişmesini önemsemeyen meslek mensupları zaman
içerisinde kendileri cehaletin bir parçası olmaktan kurtulamazlar.
Nasıl sevgi paylaşıldıkça çoğalıyor ise bilgide aynı şekilde
çoğalmaktadır. Bu yönü ile sahip olduğumuz bilginin değişime tabi tutulmadığı ve paylaşılmadığı sürece çoğalması beklenemez.
Bilginin yararını arttırabilmek için sürekli olarak tartışılması gerekir. Kimi insanlar ellerindeki tek güç olan bilgiyi
paylaşmak istemezler; çünkü paylaştıkları takdirde kendilerinin yerine başkalarının geçeceğini düşünürler. Kendilerinin yerine başkalarının geçmesini engelleyen sahip oldukları bilginin gücüdür onlara göre...
Oysa Galileo’nun aşağıdaki sözü bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunun ispatı gibidir adeta. “ Her şeyi bilme şeklindeki bu kendini beğenmiş küstahlığın temeli, hiçbir zaman hiçbir şeyi anlamamış olmaktan başka bir
şey değildir. Bir kerecik de olsa tek bir şeyi tam olarak anlama deneyimi olan ve bilginin nasıl elde edildiğini gerçekten duyumsamış olan bir kimse, kendisinin hiç anlamadığı sonsuz sayıda başka hakikatlerin de var olduğunu fark eder.”
Sevgiyi ve bilgiyi paylaşan ve kol kola değil omuz omuza mücadele eden bir meslek mensubu ailesi olmak dileği ile…
Değişimi Zihinde Başlatmak
Değişim kelime anlamı itibarıyla “Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü ifade eder. ”(TDK)
Değişim, tanımda da belirtildiği üzere bir süreç işidir ve
bir zaman dilimine bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Değişim tek başına ne yaşı, ne anı, nede durumu ifade eder.
Değişim bir süreç aktif bir dönemin tamamı olarak algılanmalıdır. Yani değişim statik bir durum değil dinamik bir
sürecin toplamıdır.
20 yıllık mesleki örgütlülüğümüzün sonuçları, paneller,
seminerler, eğitimler ile ülkenin her köşesine yayıldı, az
zamanda büyük işler başarıldı. Meslek örgütlülüğünde
değişim yaşandı. Yaşanıyor.
Muhasebe mesleğinin 20 yıl önceki vizyonu ve meslek
mensubu profili ile bu günün meslek mensubu profili ve
vizyonunu kıyasladığımızda objektif yüreklerde hiç kuşkusuz değişimi görmüş oluruz.
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Değişimi doğru okuyabilirsek mesleki yaşamımızdaki en önemli iki sorunu; haksız rekabeti, tahsilat sorununu
çözmek için büyük bir adım atmış oluruz. Başkalarının değişmesini istemek
ve beklemek yerine kendimizi değiştirerek bir adım atabiliriz. Bu paradigma değişikliği yaşamda da pek sorunu çözmemize yardımcı olacaktır.
Einstaının söylediği gibi “Karşılaştığınız
sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz.”
Çözemeyiz.
Kurumlar Vergisi Süre Uzatım Vakası
Meslek mensuplarının pek çok sorununu her sayımızda
bu satırlara ve sayfalara taşıdık. 25 Nisan 2011 tarihin de
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi ile ilgili uzatma kararının 23:48 de yapılması meslek camiasında infial yarattı. Tüm cevap bekleyen sorunlar bir yana yapılan uzatmanın zamanlaması ve duyuru anı hepimizi derinden yaraladı.
Bu mesleğin sahibi bizlerin sorunlarının TÜRMOB ve Odalar tarafından ilgili mercilere iletilmesine rağmen sorunların görmezlikten gelinmesi tüm camiayı üzmekte ancak
bizleri daha fazla bir birimize kenetlemektedir.
Sorunlarımız mutlaka fark edilecek ve çözülecektir.
Dergimizin 27. Sayısı
Bütün bunlar bir yana Dergimizin 27. sayısında, İSMMMO
Oda Başkanı Yahya Arıkan’nın Mesleğin Geleceği ile ilgili kaleme aldığı yazının sizler için yol haritası olacağından
eminim.
Hem şehrimiz Burhan Düz ile keyifli bir röportaj yaptık.
Meslektaşımız Rüstem Gürler ile meslek, sanat, edebiyat
ve şiir üzerine derin bir söyleşi yaptık.
Oktay Güvemli ve Volkan Demir Hocalarımızın yazılarını
keyifli bir şekilde okuyacaksınız.
Denetleme ve Haksız Rekabet Kurulu Başkanımızın yazıları mesleğin farklı yönleri üzerine tespitlerle dolu ve bizlere önemli katkılar sunacaktır.
Cevre, Dünya Kadınlar Günü ve Mor Çatı Üzerine farklı
aydınlatıcı görüşlere yer verdik.
Fethedilemeyen şehir Viyana’yı Oda Başkan Yardımcımız
gezdi ve bizler için gördüklerini yazdı.
Sizlere dolu dolu bir dergi daha sunmanın gururu ve heyecanı ile bir sonraki sayıda, güzel güneşli günlerde buluşmak dileği ile …

Bahadır BAŞ
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RÖPORTAJ

Yahya Arıkan
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

Mesleğimizin geleceği, yeni alanlar ve kurumsal yapı zorunluluğu
Yeni Türk Ticaret Kanunu mesleğimizin
geleceği ve dönüşümü için bir fırsat zeminini de beraberinde getirdi. Sürdürülebilir bir kurumsal yapıyı yaşama geçirebilenler bir adım önde olacak.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yaşama
geçmesi sonrası muhasebe mesleğinin geleceği için en önemli konulardan biri çok açık bir şekilde görülebiliyor ki; sürdürülebilir bir kurumsal yapıyı kurmaktır.
Muhasebe mesleğinde “3568 sayılı
yasa”, “tek düzen hesap planı”, “tüm bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi” nasıl bir milatsa TTK’da bir milattır.
Üstelik; 2013 yılı başka bir milat olacaktır.
Çünkü meslektaşımız 21 yıldır vergi için muhasebe yaptı, şimdi ise bilgi için muhasebe yapacak. Bu nedenle
1.1.2013 tarihi yeni bir milattır.
Aslında yapılacaklar da “matematik formülü” gibi bellidir.
TTK, standartlar ve denetim işi öğrenilecek sonrası ise kurumsal yapılar oluşturulacaktır.
Mesleğimizin ve meslektaşımızın yenilikçi yapısı da buna son derece müsaittir. Hatırlayalım; elle defter tutarken, fasitle hesap yaparken tek düzeni öğrendik. Bilgisayar ortamında kayıt tuttuk,
Enflasyon düzeltmesini başarıyla uyguladık, e-beyan ve bildirimde örnek olduk.
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Şimdi ise dağın öte yakasına geçme zamanı geldi.
Bu sürecin olmazsa olmazı başta da söylediğim gibi kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma, en basit anlatımla, her
türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olması demektir. Diğer bir ifadeyle, bir insanın bireysel
yaşamından ailenin yaşamına, kurum ve kuruluşlara,
toplumlara ve toplumlararası ilişkilere kadar bütün sosyal süreçlerde, belirli kuralların egemen olmasıdır. İşletmeler için yaşamsal bir öneme sahip olan kurumsallaşma; bir işletmenin tüm fonksiyonlarının ve süreçlerinin belirli kurallar ve sistematik içerisinde kendiliğinden
yürür hale getirilmesini ifade eder. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinin belirli bir sistematiğe ve kurallar dizisine bağlanması işletme kültürünün doğmasını ve kurumsal kimliğin oluşmasını sağlar.
Kurumsallaşmanın en temel felsefesi işlerin ve süreçlerin kişiye değil bir modele dayandırılmasıdır. İşler ve süreçler bir modele dayandırıldığında işletmenin yöneticileri ve sahipleri işlevlerini tam olarak anlayacaklar ve
uyum içerisinde çalışacaklardır. Kurumsallaşma kendi
içinde rekabeti ve yenileşmeyi getireceği için haksız rekabetten uzak bir biçimde sürekli gelişmeyi de getirecektir.

olan tüm ilişkilerin, raporların, planların, projelerin açıklanmasını da içermektedir.
Mesleğimizin ekonomiye ve topluma fayda sağlayacak biçimde yürütülebilmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelere uyum sağlayacak biçimde gelişmesi; meslek
mensuplarımızın uluslararası düzeyde ve kalitede hizmet verebilmesi için meslek mensuplarımızın etik değerlere bağlı bir biçimde rekabet edebilmelerine imkan
sağlayacak ortam yaratılmalıdır; ancak haksız rekabete
de izin verilmemelidir.
Kısaca; geleceğimiz için temel stratejimiz, “sürdürülebilir kurumsal yapılar içinde, haksız rekabetten uzak, eğitimli, yenilikçi” bir mantığa dayanmalıdır.
Bu stratejiyi hayata geçirdiğimiz zaman, mesleğimizin
yeni iş alanları ve fırsatlar açısından verimli bir döneme
girdiğini de daha net görebiliriz.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu muhasebe ve denetim
mesleği açısından mesleğin önemini ortaya koyan yeni
iş alanlarıyla muhasebe mesleğini vergi muhasebeciliğinden bilgi muhasebeciliğine götüren bir dönüm noktası yaratmıştır.

Aynı zamanda mesleğimizi haksız rekabetten koruyarak, muhasebe bürolarımızı da geleceğe taşımanın en
etkin yollarından biridir kurumsallaşma. Ve iyi bir kurumsallaşma için başarılı bir kurumsallaşma süreci ve
etkin bir kurumsal yönetim gereklidir.

Yeni dönemin dinamosu olacak “denetim” başta olmak
üzere, “borçlanma danışmanlığı, arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim konularında” yeni fırsatlar kapıdadır. Aynı
şekilde bütçe planlama ve finans yönetimi de meslek
mensuplarımızın işi olacaktır.

Yeni TTK’da da kurumsal yönetim ilkeleri esas alınmıştır.

Özel amaçlı raporlar düzenlenmesi, dış kaynak kullanımı gibi yapılar meslek mensupları için yeni alanlar yaratacaktır.

Kurumsal yönetim ilkeleri; şirketlerin doğru zamanda
doğru karar verebilme yeteneklerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu ise; şeﬀaf, adil ve hesap verilebilir şirket
kayıtlarının tutulmasından ve iç ve dış denetimin doğru
bir şekilde yapılmasını sağlamaktan geçer.

Bu anlamda önemli olan biz meslek mensuplarının bu
sürece hazır olmalarıdır. Gün tehlikeleri fırsatlara dönüştürme günüdür. Güçlerimizi birleştirip kurumsallaşarak
uzmanlaşma günüdür.

Esasında kurumsal yönetim ilkeleri kamunun aydınlatılması ilkesine hizmet verdiğinden sermaye piyasası araçları, alacaklılar ve pay sahipleri yönünden önemli
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BURHAN DÜZ
Gelirler Baş Kontrolörü
Gelirler Kontrolörleri Dernek Genel Başkanı

Sayın Burhan Düz sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1969 yılında Aybastı’da doğdum. İlk
ve Orta öğrenimimi Ankara’da Lise
öğrenimimi İzmir Karşıyaka Gazi
Lisesi’nde tamamladım. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldum. 1994 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Ocak 1994’de Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladım. Yeterlik sınavında başarı göstererek 1997’de Gelirler Kontrolörlüğü’ne
atandım.2004’de Gelirler Başkontrolörü oldum. Gelirler Kontrolörleri Eğitim
ve İzmir Gruplarında bulundum. Halen Gelirler Başkontrolörü olarak Ankara Grubunda görev yapmaktayım. 2005 yılından beri Gelirler
Kontrolörleri Dernek Genel Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Birçok dergide yayınlanmış çeşitli konularda makalelerim
bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahibim. İngilizce bilmekteyim. Evli ve bir kız çocuk babasıyım.
Memleketinizden uzakta görev yapmanın zorlukları nelerdir?
Memleket hasretini nasıl gideriyorsunuz?
Memlekette uzak görev yapmanın akla gelen en önemli zorluğu memleket hasreti ile akraba ve dostlara duyulan özlem.
Bu özlemimi Ankara’da Ordu’lulara ait Dernek Vakıfların düzenlediği yemek, piknik ve gecelerde bir araya gelerek ayrıca
memlekete ait yerel basını internet sitelerinden takip ederek
gidermeye çalışıyorum.
Ordu’ya en son ne zaman geldiniz? Ordu’da akrabalarınız var
mı?
Aybastı; Ordu merkeze uzak olunca genelde Ordu’ya uğrayamıyorum. Ordu merkeze en son iki sene önce bir düğün vesilesi ile gitmiştim. Her yaz genelde Aybastı’ya Temmuz ayında
yapılan Perşembe yaylası şenliklerine katılmak, akrabalarımı
ve eşi dostu görmek üzere giderim. En son Temmuz 2010 da
şenliklere katılmak üzere Aybastı’ya uğradım.
Görevinizin zorluklarından bahseder misiniz?
Gelirler Başkontrolörü olarak Ankara’da; Türkiye genelinde büyük mükellefler nezdinde vergi incelemesi başta olmak
üzere teftiş ve soruşturma görevlerini yürütmekteyim.Her
mesleğin zorlukları olduğu gibi merkez denetim elemanı olmanın da sayamayacağım kadar zorlukları ve güçlükleri bulunmaktadır. Görev icabı gittiğimiz her yerde yalnızız. Yanlış
algılamalara sebep vermemek için oturmamıza kalkmamıza
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dikkat etmek zorundayız. Kısacası sürekli gözetim altındayız.
Özü itibariyle görevimiz tenkit etmek ve eleştirmek olduğu
için sevimli bir iş yapmıyoruz.Ama ben yinede yaptığım işi severek yürütmeye çalışıyorum. Yaptığım denetimlerde gerek
memurların gerekse de mükelleflerin cezalandırılmasından
daha çok eğitilmesine önem vermeye çalışmaktayım.
Siz Başarınızı Neye Borçlusunuz?
Her başarının arkasında gayret ve çalışma yatmaktadır. Ben
de başarımı öz verili ve düzenli çalışmaya, azim ve kararlılığıma borçluyum.
Bir Denetimci olarak, Muhasebeci-Mali Müşavirlerden beklentileriniz nelerdir?
Vergi inceleme elemanı olarak Mali Müşavirlerle sık sık iletişim ve diyalog halindeyiz. Muhasebeci ve Mali Müşavirler;
İdare ve Denetim elemanları ile mükellefler arasında bir köprü görevi görmektedir. Vergi bilinci ve vergi gelirlerinin artmasında; vergi kanunlarının uygulayıcısı ve mükellefleri bu
konuda bilinçlendiren, aydınlatan meslek mensuplarına büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Vergiye ilişkin düzenlemelerin, kanunların sık değiştiği ülkemizde bunları takip
etmek zorunda olan meslek mensuplarının bu düzenleme ve
değişiklikleri sürekli takip ederek kendilerini yenilemeleri bu
kapsamda bilgi paylaşımlarına önem vermeleri kanunları eksiksiz ve doğru uygulamaları açısından son derece önemlidir.
Yapılan düzenlemelerin doğru olarak uygulanması ve mükelleflerin bu konularda doğru olarak bilgilendirilmesi meslek ve
meslek mensuplarının saygınlığını daha da artıracaktır.
Son üç, dört yıldır hep kayıt dışı ile mücadele yılı ilan ediliyor.
Gerçekten sizce kayıt dışılık ile etkin mücadele edilebiliyor
mu? Sizce kayıt dışılık ile etkin mücadele nasıl olmalıdır?
Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi kayıt dışlıktır. Son
üç dört yıl değil 10-15 yıldır ülkemizde kayıt dışı ile mücadele
her dönem gündeme getirilmekte ama ne hikmetse bir türlü
kayıt dışılıkta mücadelede istenilen ve arzu edilen seviye yakalanamamaktadır. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışılıkla mücadele konusunda yeni politikalar geliştirmekte ve uygulamaya sokmaktadır. Ancak kayıt dışılıkla mücadele konusunda sadece Maliye Bakanlığı ve Gelirler İdaresi
Başkanlığı’nın çalışmaları tek başına yeterli olmamaktadır. Kayıt dışılıkla mücadele konusunda başarı sağlanabilmesi; Maliye Bakanlığı dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum
örgütleri, kayıt dışılık haksız rekabete yol açtığı için mükellefler kısacası tüm kesimler ortak hareket etmelidir. Tüm bunlar
siyasi iradenin kararlılığı ve takipçiliği ile de desteklenmelidir.
Kısacası tüm kesimler kayıt dışılıkla mücadelede taşın altına
ellerini koymalıdırlar.

RÖPORTAJ
Vergi Barışı, Vergi Affı, Vergi Yapılandırmaları ve taksitlendirmeleri gibi (6111 Sayılı Yasa Gibi) uygulamaların, vergi mükellefleri üzerindeki ve ekonomi üzerindeki etkileri neler olur bu konuda
görüşlerinizi alabilir miyiz.?

faaliyete geçmesi de eklendiğinde Ordu’muz ekonomik ve sosyal
olarak daha da gelişecektir.Yatırım ve iş olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildiği sürece daha az göç edecek
duruma gelinecektir.

Ülkemizde ilk vergi aﬀı bildiğim kadarıyla 1924 yılında kabul edilmiş ve bu güne kadar 5811 sayılı af yasası dahil 31 tane af yasası
çıkarılmıştır.6111 sayılı kanunla getirilen düzenlemelere tam olarak af düzenlemesi diyememekle birlikte bazı maddeleri dikkate aldığında kısmi af yasası dersek bugüne kadar 32 tane af yasası çıkarılmış ve uygulamaya konulmuştur. Vergi afları; vergisini doğru beyan eden ve düzenli ödemede bulunan mükellefler
ve vergi adaleti üzerinde olumsuz etkilere yol açmakta ayrıca vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkilemekte, vergi ödeme bilincini yok etmektedir. Bu etkilerle birlikte ülkemizde vergi denetiminin de %2- 3 ‘lerde olduğu düşünüldüğünde vergi kayıp ve kaçağının artmasına yol açmaktadır. Vergi aflarının ekonominin krize
girdiği ve daraldığı durumlarda yapılması; mükellefler üzerinde
olumlu etkiler yaratmaktadır. Ancak kriz dönemleri dışında baş
vurulan vergi afları mükellefleri kayıt dışılığa itmektedir. Vergi afları kısa dönemde acil gelir ihtiyacını karşılamakla birlikte, mükellef davranışları ve toplum üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu nedenle, vergi aflarının sadece olağandışı durumlarda kullanılması ve sık sık çıkartılmamaları gerekmektedir. Aksi
takdirde vergi aflarından beklenen faydaların sağlanması mümkün değildir.

Orduspor ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Mükellefler de Gerçek Bir Vergi Bilinci Oluşturmak İçin Neler Yapmak Gerekir?

Fenerbahçeli olmama rağmen her Ordulu gibi Orduspor’un başarısı beni gururlandırmakta ve mutlu etmektedir. Orduspor
Ordu’muzun markasıdır. Orduspor’u bu yıl iddialı olması nedeniyle her zamankinden daha fazla takip ediyorum. Orduspor’un
başkanı olan meslektaşımız ve değerli üstadım Yeminli Mali Müşavir Eski Gelirler Kontrolörü Dr. Nedim TÜRKMEN’in öz verili ve
başarılı çalışmalarını Ordulularla bütünleştirerek Orduspor’un
bu yıl Süper Lige çıkacağını canı gönülden arzu ediyorum. Yeter
ki Ordu’lular olarak birlik beraberliğimizi bozmadan nerede olursak olalım takımımızı destekleyelim ve onların yanında olalım.
Ordusporu’muzun bu başarısı ile Ordu’muz daha çok tanınacak
ve memleketimizdeki ekonomik faaliyetler artacak ve memleketimiz ekonomik anlamda daha çok canlanacaktır. Orduspor’un başarısı için var güçleriyle çalışan sporcusundan hocasına, yönetimden taraftarına kadar herkese teşekkür ediyor başarılar diliyorum.
Aşağıdaki kelimeler size ne ifade ediyor? Tek kelime veya cümle
ile açıklar mısınız?
Ekonomi

: Büyüme, İşsizlik, Emek, Para, Paylaşım,Geçim derdi .

Kriz

: İşsizlik, dengelerin alt üst olması ve sosyal patlama.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2005 yılında kurulması ile birlikte mükellef odaklı bir idareye geçilmiştir. Gelir İdaresinin, vergi bilincini artırmaya yönelik; verginin ders kitaplarına girmesi dahil düzenlenen yarışmalar, vergi haftası nedeniyle yaptıkları etkinlikleri
eğitici ve etkili olmaktadır. Verginin; doğru beyan edilmesinde ve
düzenli ödenmesinde vergiyi beyan eden ve ödeyen mükelleflerde vergi bilincinin oluşması büyük önem arz etmektedir. Vergi bilincinin yerleşmesinde ve gelişmesinde en önemli etkenler vergi
adaleti ve eşitliktir. Vergi ödeyenlerin bu iki etken üzerindeki algılaması vergi bilinci açısından çok önemlidir. Vergi bilincini oluşturamadığımız sürece kamu harcamalarının finansmanında yaşanan sorunları aşmamız mümkün bulunmamaktadır. Vergi bilincini artırmak için; buna yönelik faaliyetlerin artırılması ile vergi adaleti ve eşitlik ilkesinin hakim kılındığı çok kazanan ve az kazanandan aynı oranda alınan adaletsiz vergiler olan dolaylı vergilerin
vergi gelirleri içerisindeki payının azalmasına yol açacak vergi reformlarına ihtiyaç vardır.

Vergi

: Devlet, para, adaletsizlik, yükümlülük ,zor alım

Makro

: Büyük

Bir Ordu’lu olarak ilimizin en çok göç veren iller arasında yer almasını neye bağlıyorsunuz?

Son olarak Ordu’lu hemşerilerimize ne söylemek istersiniz?

Göçün en büyük sebebini iş ve geçim derdi oluşturmaktadır.
Ordu kalkınmada öncelikli iller arasında yer almasına rağmen
maalesef katma değeri yüksek olan sanayi ve endüstri sektörü
gelişmemiştir. Halkın geçim kaynağı bölgesel coğrafi şartlar göz
önüne alındığında fındık başta olmak üzere tarım ve hayvancılığa
dayanmaktadır. İstihdam yaratıcı sektörler memleketimizde istenen ve arzu edilen düzeyde bulunmadığından ekonomik ve sosyal nedenlerle memleketimiz göç vermektedir. Memleketimizin
doğa ve tabiat güzellikleri düşünüldüğünde belki turizm sektörüne biraz daha fazla ağırlık verilmesinin yerinde olacağını düşünmekteyim. Karadeniz otoyolunun açılması, Ordu Üniversitesinin
kurulması ilimize önemli fırsatlar yaratmakta inşallah yaratılan bu
fırsatlara Or-Gi Hava alanının en kısa sürede tamamlanması ve

Nerden Buldun.:Kayıt dışılıkla mücadelede başarılı olmak için zamanı geldiğinde mükelleflere sorulması gereken soru
Sivil Toplum: Birlik ve dayanışma, Yönetime katılma, Hak arama
aracı
Demokrasi : Temsil hakkı, çoğunluğun azınlığın hak ve hukukuna riayet etmesi.
İnternet

: A sosyal hayat, Bağımlılık, Bilgiye hızlı erişim.

Ordu – Aybastı – Karamanlı Mahallesi : Özlem duyduğum güzel
memleketim, Doğal zenginlikler, Perşembe Yaylası, Dumanı, Sisi,
Suyu, Lezzetli Etleri

Ordu’lu hemşerilerime memleketimize sahip çıkmaları, doğal güzellikleri bozmamaları, çarpık yapılaşmaya ve çevre kirliliğine yol
açacak düzenlemelere müsaade etmemeleri konusunda duyarlı
olmalarını temenni ederim.
Sayın Burhan Düz , verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Beni değerli hemşerilerimle buluşturduğunuz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için bir meslektaşınız olarak size ve şahsınızda Ordu
SMMM Odası’nın çok değerli Yönetin Kurulu Başkanı ve Üyelerine
canı gönülden teşekkür eder, Selam, Sevgi ve saygılarımla…
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İÇİMİZDEN BİRİ

RÜSTEM GÜRLER

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİR

“
“

Bana göre muhasebeciler,
Türkiye gibi bir ülkede
toplumun ﬁlozoﬂarı gibidirler.

Bu ay, sayımızda yukarıda yazılı şiirin sahibi olan, Karadeniz sahilinin incilerinden
birisi olan Fatsa ilçesinin yetiştirdiği Rüstem GÜRLER`i konuk ettik. Kendisi Ordu
SMMM Odasının bir üyesi olmasının yanında edebiyatçı kimliğiyle şair ve yazar
olarak dikkatleri çekiyor. Buna bağlı olarak kendisiyle bülten dergisi olarak hoş
bir sohbet havasında soru cevap şeklinde
güzel bir röportaj yaptık.

FATSA`DA ÜÇ ÇINAR
Sizi
kökleriniz kadar derin
seviyorum.
Yapraklarınız kadar çok öpüyorum.
Diyorum ki:
üçünüz arasında bir anıt olsa
Mesela
“Anadolu`da ulu bir Çınar`ın altında…”
yatmakta
o
deseler…
İnsanlar
Üçünüzü de yapraklarınız kadar çok
öperler…
Oysa

Kendisine sorduk;
Şiir yazmak bence,kanımca sakin ve huzurlu bir ortamda stresten uzak,dalgın,düşünceli
olmadan,yazılabilen güzel eserler.Fakat bizim mesleğimize baktığımız zaman çok daha
stresli .Kafamız hergün bir şeylerle meşgul.Bu kadar stresli bir mesleğin içinde şiir yazmaya sanatsal eserlere nasıl zaman ayırabiliyorsunuz?Ya da ne derecede başarılı
olabiliyorsunuz?Siz kendiufkunuzda ne kadar yerine getirebiliyorsunuz?Bu konuda özellikle meslektaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?Başarabiliyorsanız ki başarılısınız;biz ne yapmalıyız?
Aklıma hemen Cemal Süreya geliyor.Benim çok sevdiğim şairlerden biridir.Uzun yıllar Maliye
Bakanlığında çalışan şair bu yönüyle meslektaştır.Keza Asım Bezirci’de.
Bu şairlerimiz hiçte durağan bir yaşamı tüketmediler.
Nazım Hikmet……..onun yaşadığı streslere kim dayanabilir. Dolayısı ile durağan yaşamın tersine, aktif yaşamın içinde olmak ve o yaşamı her zorlukta yeniden üretmek en çok şairlerin yaptığı bir eylemdir.Edebiyatçı dünyanın değişimine katkıda bulunandır.Bu eylemi kendisine sorun
edinendir.

biraz ötede
bir Çınar ağlamakta…
Beşikpazarında
her şeyin farkında
Sizi kökleriniz kadar derin
seviyorum
Yapraklarınız kadar çok
Öpüyorum
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(Şair, yazar. 1953`te Fatsa`da doğdu. İlkokulu Sakarya İlköğretim Okulu`nda, ortaöğrenimini ise
eski adıyla Fatsa Ortaokulu`nda tamamlar. Lise öğrenimine Fatsa Lisesi`nde devam ederken birçok spor dalıyla uğraşır. Yüksek Öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi EkonomiMaliye-İşletme Bölümü`nde tamamlar. Ekonomi alanında çalışmaya başlar. 1985`de muhasebecilik, 1989`da mali müşavirlik yapar. Halen aynı iş kolunda tecrübe, bilgi ve birikimlerini genç
kuşaklara aktarmaktadır. Yaklaşık on dört yıl Fatsa Yeni Haber Gazetesinde köşe yazarlığı yapan
Rüstem GÜRLER, şiir, edebiyat, sanat ve kültür yazıları yayımlar. “Dr. Salih Okumuş, Ordulu Şairler Antolojisi, Serüven Yayın. Ordu 2010. S.109”)
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Bana göre muhasebeciler, Türkiye gibi bir ülkede toplumun filozofları gibidirler. Her türlü çelişki, sınıf çatışması çıkar ilişkileri, kişi-devlet ilişkileri,mesleki sorunlar,farklı psikolojik yapı yansıtan kişilikler,bir dakika arayla köylü,işçi ve memur, bilim adamıyla tartışmalar.
Zaman….zaman kavramı muhasebe bürolarında farklı algılanır,yaşanır.Stresin,zamana yedirildiği yerdir muhasebe büroları.Zamanın en hızlı tüketildiği ve yaşandığı yerdir muhasebe büroları.

İÇİMİZDEN BİRİ

Evet nasıl başladınız ve ilk başladığınızda şiirlerinizin kalıcı ve sürekli olacağını hissetmiş miydiniz. Nasıl başladınız?

önce anlattıkları kadarıyla şiirle, sanatla, yeni dünya görüşüyle belki
13-15 yaşlarında, ortaokul diye tabir edebiliriz; Lisenin başlangıcı; yani
hesaplarsak 65`ler. Daha sonra onun yaşadığı üniversite yılları, 74`ler,
74-80 arası bir üniversite yılı; daha sonra 12 Eylül 1980 bir cezaevi olayı var. Sonra 1990`lar 2000`ler ve 2004`ler. Yani şunu soruyorum. Hangi 10 yıl Rüstem Gürlerin yaşadığı bu yaşamda hangi 10 yıla, hangi dönemi daha fazla özümsedi, güzel yaşadı, yani entelektüellik anlamında, çalışmaları anlamında; yoksa ekonomik anlamda değil, birikim anlamında hangi dönem onu tatmin etti. İkinci sorum bunlardan farksız.
Rüstem Gürler Ordu SMMM odasının 1990`dan bu yana bütün oda faaliyetleri içinde var olan bir abimiz, büyüğümüz. Onun, Ordu SMMM
Odasının gelişimiyle ve tarihiyle ilgili düşünceleri nelerdir? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkür Ediyorum.

Benim kuşağım toplumsal gerçekçi felsefenin etkisinde kalmıştır. Birey
kendini oluştururken toplumsal sorumluluğun bilincine de varmıştır, bu
dönemde.

Benim yaşamımda bahsettiğiniz her on yılın ayrı,ayrı etkisi ve nedeni var.
Az önce 70’ler öncesinin bazı yönlerini anlattım.Ben 70’li yılları Ankara’da
yaşadım .Ankara’da vazgeçemediklerim:

Toplumsal gerçeklik ve Modernizm doğaldır ki birlikte düşünülür.

Ankara Sanat Tiyatrosu,Türk Dil Kurumu,zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası konser salonu,Büyük Tiyatro,Resim ve
Heykel sergileri ve Amerikan Kültür derneği(İngilizce eğitimi)okulum,yine
zaman zaman SBF’nin salonları,mitigler,bazı kafeler.

Bu yanları ile muhasebe büroları insanı,ülkesini,doğayı,dünyayı,evreni sorun edinen edebiyatçılarla aslında çok yakın duygudaştırlar.
Bu noktada bize tavsiye edebileceğiniz nelerdir?
Şu an için aklıma son okuduğum kitaplar geliyor.
A.Elliot ve C.Lemert’ın birlikte yazdığı ‘’Yeni Bireycilik’’
M.Can Doğan’ın ‘’Şiir Arkeolojisi’’
A.Ahmet Tornak’ın ‘’Batan Piyasalar 21.yy’lın İlk Buhranı’’
Fuat Bozkurt “Türkçenin ABC’si’’
Oktay Sinanoğlu “By By Türkçe”

Yine bilindiği gibi biz geç modern ülkelerden biriyiz. Geç modernitenin hakim olduğu ülkelerde yaşanan sorunlar bizde de yaşandı, yaşanıyor. Modernitenin yukarıdan, aşağıya inşa edilmesi sorunundan bahsediyorum.
Ancak feodalitenin tasfiye edilmek istenmesi ve Burjuva(ya da küçük burjuva)kültürünün oluşturulmak istenmesi ülkede olağanüstü olumlulukları
da beraberinde getirdi.
Örneğin:Daha önceleri yapılan klasiklerin çevirilerinden sonra 68’lerde ve 70’lerde sol düşünceye ait çeviriler yapıldı.Bu çeviriler sonucu ben Toplumsal gerçekliğimin,Fransız devrimi etkisinin,Rasyonalizimin etkisinin,birikiminin
yanına;Marksizmi,diyalektiği,Darwini doğu
ve İslam felsefesini(İbn-i Haldun vahdet-i vucut teorosi,sufulik),Emperyalizmi ulusal
sorunları,Faşizmi okuyarak daha fazla bilgi koydum.Bu birikim bende farklı bir dünya görüşü oluşturdu.Bu oluşum temeli üzerinde kendimi geliştirdim.Şiir,Öykü,Deneme
yazabilmemin geçmişinde öncelikle bu olgu var.Ancak bunun ilk evreside var.Ortaokul yıllarımda C.Şakir Kabaağaçlı
(HalikarnasBalıkçısı)’nın yapıtlarını Azra Erhatın,Ecco Homo çevirisini,S.
Eyüboğlu’nu okudum.Onlar beni’’Anadolu insanı kavramı’’na ‘’Mavi
Yolculuk’a ve giderek mitolojiye taşıdılar.İlkokulda ise’’Doğan Kardeş’’v
e’’Akbaba’’dergilerinin bana etkisi oldu.(Klasik okuma deneyimlerimde
oldu.).Bu okumalar ve Nazım Hikmet….
Nazım Hikmet ile tanışma ise şiir yazmamın en önemli nedenidir.
Bu birikimler üzerinde benim yaşamsal ilkem ve varlık nedenim: öğrenmek, bilmek, yazmak, düşünmek oldu.
Rüstem Gürler`e sorularımızı sorarken anladık ki öğretici bir yapısı da var.
Doğaldır ki sadece sorulara cevap vermeyi herkes bir şekilde yapabilir. Ancak soruları cevaplarken aynı zamanda birşeyler aşılayabilmeyi, birşeyler
öğretebilmeyi herkes yapamayabilir. Bu nedenle Rüstem GÜRLER`i bir kez
daha tebrik ediyoruz.
(Rüstem GÜRLER, edebiyatla daha küçük bir çocukken; yüksek öğrenime
devam eden amcasının kütüphanesi sayesinde yakınlaşır. Oradaki kitapların büyülü dünyasıyla tanışır. İlkokul beşinci sınıfta yaşıtlarının adını bile
duymadığı Dostoyevski, J.J.Rousseau ve E.Zola`yı okur. Köy okulunun ahşap, eski kitaplığından çizgi romanları aşırarak gece köy harmanında lüks
lambası ışığında okumaya çalışır. Doğan Kardeş dergisinin zihin dünyasında yaptığı atılımın farkına varır.” Dr. Salih Okumuş, Ordulu Şairler Antolojisi,
Serüven Yayın. Ordu 2010. Ordulu Sairler Antolojisi. S.109”.)
İki soru sormak istiyorum. Öncelikle birinci soru şu; Rüstem Gürler, az

Ankara Sanat Tiyatrosunda oynanan(M.Gorki’nin yazdığı)B.Breht’in ‘’ANA’’
oyununu ve bu oyunda ‘’ANA’’yı oynayan Meral Niron’u, 400. kilometreyi, Zengin Mutfağını, Sakıncalı Piyadeyi, Nazımın oyunlarından oluşturulan tek kişilik oyunlarda Zeliha Berksoy`u ve Genco Erkal` Büyük tiyatroda ‘’My fair lady’ ‘’Özgürlüğüne kavuşturulan Don Kişot’u,C.Senfoni Orkestrası salonunda çok sevdiğim Rodrıgo’nun Gitar Konçertosunu dinleyişimi unutamam.
Ayrıca Çağdaş sahnede,Aziz Nesin’i,Uğur
Mumcu’yu,Selim İleri’yi,M.Tali Öngören’i,Mümtaz
Soysal’ı,Şükran Ketenci’yi ve daha birçok yazar,şair
ve bilim adamını izleyişimi ve bana etkilerini unutamam.
Tüm bu etkinlikleri izliyorken okulumu ihmal etmedim.Bir öğrenci olarak sorumluluklarımın bilincinde oldum.Ülkemin bağımsızlığı ve özgürlüğü adına
zaman,zaman ölüme hoş geldin diyebildim.
Okulumun hocaları Aydın Güven Gürkan,Nalan
Akdoğan,Hamza Eroğlu,Ali Bozer,Eski Eskişehir Üniversitesi Rektörü Yılmaz Büyükerşen ile bir öğrenci olarak anılarım oldu.
1979’un sonları ve 1980’li yıllara gelince,
1979’un ortalarında Fatsa’ya döndüm. Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı.Fikri Sönmez belediye başkanı oldu.Bir süre sonra bende orada geçici olarak çalışmaya başladım.Amacım bir süre sonra Ankara’ya dönmek ve sınavlara girmek idi.Dönemedim.Tutuklandım.Fatsa Et Balık
Kurumu,Perşembe Öğretmen Okulu,Efirli Cezaevi ve Amasya Cezaevinde
28 ay boyunca tutuklu kaldım.Sonra beraat ettim tahliye oldum. Konu ile
ilgili maddi ve manevi tazminat davası açtım.Dava lehime sonuçlandı.Askere gittim ve dört aylık süre sonunda Fatsa’ya döndüm.
Fatsa’da günlerim çok zor geçiyordu.Kendimi yalnız ve dışlanmış hissediyordum.Çoğu tanıdığım Fatsa’dan gitmişti,ben gidemedim.Bir gün bir arkadaş beni bürosuna çağırdı.Çay içtik,sohbet ettik.Burada çalışan bir diğer
arkadaş beraber büro açabilirmiyiz dedi.Açtık..!
Evet tesadüfen mesleğe girdim. Tarih 1985 Mayıs ayı. Kardeşim ceza evindeydi. Çıkınca arkadaştan ayrıldık ve bir yılda 75 mükellef edinerek büroyu oluşturduk.
Daha sonra meslek yasamız çıktı beni Ordu’dan aradılar.(Orhan Şebçioğlu)seçime gittik. Seçim sonrası ben birlik delegesi oldum. Ankara’ya seçime gittik. Odalar Birliği Seçimi Hacettepe de yapıldı, bazı arkadaşlar “çarşaf
listeyi” önerdi! Seçimde öyle oldu. Böylece meslek her yönü ile kuruluşu-
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İÇİMİZDEN BİRİ
nu organize etmiş oldu. Orada okuldan arkadaşlarımla (Ankara SMMM odası başkanları Mehmet Çelik, Ali Metin Polat, Ahmet Akbaba ve bazı arkadaşlarla) karşılaştık.
1990’lı yıllarda ekonomi ve siyasal yapı dünyada yeniden şekillenmişti.Olayın ülkemize yansıması ve Rusya ile ticari ilişkiler, mesleki açıdan;kıyı
ticareti,ihracat-ithalat mevzuatı ve muhasebesi,ihraç kaydı ile satış, ülkeler
arası ikili anlaşmalar,konusunu incelememi gerektirdi.Muhasebeye yeni bir
boyut gelmişti.O heyacanı Rusya’da 2,5 yıl kalarak konu ile ilgili bir çok şirket kurarak yaşadım.Rusya’da muhasebe sistemi ile karşılaştım.Orada Ahıska türklerini,Tatarları tanıdım.Batı Sayan dağlarını ve Abakanı görme fırsatım
oldu.Dolayısı ile ben 1990’lı yıllarda daha çok tarih okudum.
-Bozkurt Güvenç’in ‘’Türk Kimliği’’
-Kültür Bakanlığı’nın ‘’Tahtacıları’’
-Sina Akşin ve arkadaşlarının hazırladığı 4-5 ciltlik tarih dizisini
-Şamanizm ve Rus mitlerini
-Bektaşi-Alevi tarihini Vahdet-i vücut ve Sufilik olgusunu bu yıllarda okudum.

Son olarak Nietzsche’den iki alıntı yapalım
‘’Fırtına bulutları-sizde ne var?
Bizler için, özgür, havalı, neşeli ruhlar için.’’
*
*
‘’ Yalnız şu kurtarır bütün acılardan
Çabuk ölüm,
Yada uzun aşk
… (şimdi seç..!)

(Gürler, profesyonel anlamda şiirle üniversite yıllarında ilgilenmeye başlar. Şiirleri, Yeni Haber gazetesi başta olmak üzere, Ekin Sanat, Mühür, Düş-e Yaz
gibi farklı sanat dergilerinde yayımlanır. Şairin “Bir Kalp Atışı Fatsa” adlı bir şiir
kitabı bulunmaktadır. Dr. Salih Okumuş, Ordulu Şairler Antolojisi, Serüven Yayın. Ordu 2010. Ordulu Şairler Antolojosi. S.109)
(ona göre şiir, şairin bireysel haz nesnesi değildir. İnsan ve doğa için değişim ve dönüşümün biricik hazinesidir. Dilin ve kültürün en verimli hasadıdır.
Dr. Salih Okumuş, Ordulu Şairler Antolojisi, Serüven Yayın. Ordu 2010. Ordulu Şairler Antolojosi. S.111)

2000’li yıllara gelince ….2000’li yıllar Emperyalizm-Mali sermaye aracılığı ile
tüm dünyada yeni uygulamaya geçti. Özelleştirme, Küreselleşme, Yeni bireycilik, Simülasyon, gibi kavramlarla sömürüsünü gizlemeyi ve kendini yenilemeyi başarmıştı.

Belirsizliğin Sesi

Konuyu daha iyi anlayabilmek için…

“Ben bu limanda yaşamımı yeniden üretmeliyim, ay`ın

-Todorov’dan: Yapısal çözümleme yöntemi
-Sartr’dan

: Varoluşçuluk

-Proust’tan : Yaratıcı benlik’i
-Kristeva’dan: Metinlerarası ilişkileri…
-Derrida’dan : Yapı bozmayı
-R.Barthes’ten: Gösterge bilimi
-Foucault’dan : Modernizm eleştirisi
-Negri’den : Yeni Sol Anlayışı
-Hasan Bülent Kahraman’dan:Post entelektüel dönem ve edebiyatta post
modernizm ve geleceği
- Coumskyve Heıddeger’den: Dil sorunsalını
- Nietzsche’den: Üst benlik’i

*

Sessizliği; içindeki çelişkilere çözüm bulamayışındandı.
Limana girmekteydi…

Hale`si tüketmeden beni. Asıl olan yaşamı üretmek” dedi.
İndirdi yelkenleri söylendi: “Nihilist dümenimin ipi çaparımda” dedi. Güvenliğinden emin kamarasına indi.
Bugün;
daha sessiz
daha az dalgalı
bizim deniz.
Deniz evimiz dedi misafirlerine.
Foucault`a, Todorov`a, Derrida`ya, Kaan Aslanoğlu`na, Ahmet Oktay`a,
Atilla`ya, ve de Fidel`e baktı;
tartıştılar:

- Spinoza’dan : Diyalektik eleştirisini çalıştım.(vicdan duygusunu)

-Toplumsal gerçekçiliğin yenilgisi!...

Son olarak arkeoloji ve antropoloji ile ilgili meraklarımı giderirken Fatsa’da tarihi M.Ö.800’lere kadar gittiğini sandığım “Çıngırt
Kale” ile ilgili 2 arkadaşımla girişimlerde bulundum. Konu yetkililerce değerlendirildi.Kültür Bakanlılığı’nın izni çıkarsa burada Grekler, Persler, Bizanslar, Romalılar, hatta İskitler, Amozonlarla ilgili kalıtlara ulaşılacak. Bu Fatsa`nın bir dünya şehri olma şansı.

-Sömürü bittimi… Sınıflar buharlaştı mı!...

Benim bugünkü sorunsalım. Ulus devlet-Post modern
nite çatışması, Post-Entelektüel görüş, Yeni birey anlayışı, görsellik ve yanılsama, Uluslar arası mali sermayenin
oyunları gibi konular ve mesleki açıdan 6111 sayılı yasa
ve etkileri, Ba,Bs formları, vergi davaları
Son dönemde en büyük mutluluğum Ordu Belediyesi’nin organize ettiği
Uluslar arası edebiyat festivalini izlemek oldu.
“Meslek Mensuplarına Önerileriniz Nedir” diye soruyorsunuz
Yaşamını okuma eylemi ile varsıl etmek zorunda olan ben, kendine okuma seyri oluşturmak isteyenlere önemli bulduğum kitapları iletmiş oldum.
Ayrıca: A.Ahat Andican`ın Osmanlıdan Günümüze Türkiye ve Orta Asya,
Prof.Dr. Öcal Usta`nın İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Prof.Dr. Oktay
Güvemli`nin Muhasebe Tarihi kitapları önerilerim olsun.
Bakanlığın Ba, Bs formları ile ilgili uygulamalarından utanıyorum, ya siz …!!
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-Bu kapitalizmin ötesinde bir sistem, ara sistem!...
-Emperyalizm ve ulusların çatışması temeldir!...
-Ve gözetlenen Dünya, birey… Özel hayatın tükenişi!...
Bir süre sonra çözümsüzlüğün içine gömüldüler.
Ancak, asıl olan gerçek vardı; yeniden, yeniden üretmek yaşama her şeyi.”
Ay`ın hale`si ölür.
yelkenler açılır insanlığa…

(Bir Kalp Atışı… Fatsa. Rüstem Gürler.s.58)

TLF: 0 452 222 1 333

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

11

ODA ETKİNLİKLERİMİZ

MALİ MÜŞAVİRLER SABAH KAHVALTISINDA BULUŞTULAR
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 26.12.2010 Tarihinde Aktaşlar Durugöl Restraunt da, Ordu Merkezde bulunan meslek mensupları için birlik beraberlik dayanışma kahvaltısı düzenledi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Kurucu Oda Başkanı Orhan Ümit
Felek, DSP İl Başkanı ve Meslek Mensubu Turgay Altunışık, Oda
Sekreteri Bahadır Baş, Oda Disiplin Kurulu Başkanı Ercan Kır,
Denetleme Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra, Üst Birlik Delegelerimiz Orhan Özgür, Altan Canik, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Ahmet Sayan, Basın Yayın Komisyonu Başkanı Tuğrul Odabaş, Mesleki Mevzuat ve Araştırma Komisyonu Başkanı Sedat Özel, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyon Başkanı Tuncay
Uzuncakmak, Bağımlı Çalışanlar Komisyonu Başkanı Gençağa
Bayram ve Meslek Mensupları ve ailelerinin katıldığı yemeğe
ilgi çok fazlaydı.
Sabah 09.00 da başlayan kahvaltıda kısa bir hoş geldin konuşması yapan Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel şu hususlara değindi.
“Yorgunluğu ile üzüntüsü ile sevinç ile yaşadığımız 2010 yılının
son günlerini birlikte geçiriyoruz. Meslektaşlarımızın 2010 yılı
yorgunluklarını bir nebze olsun atabilmeleri için sabah kahvaltısı organizasyonu düzenledik. Göstermiş olduğunuz ilgiden ve
sizleri burada görmekten mutluluk duymaktayım.
Dayanışma, paylaşma duyguları ile meslektaşlarımızın birbirini tanıyıp, bir birlerine daha fazla saygı duymalarını, daha fazla sevmelerini, bir birlerinin hak ve hukuklarına daha fazla saygı
göstermelerini umut ediyorum.
Bu tür etkinlikler, mesleki faaliyetlerimize devam ederken, sosyal yaşamımızın kalitesinin yükselmesi ile birlikte iş verimliliğimizi de artacağı bir gerçektir.
Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyor, Hepinize sağlıklı mutlu
yıllar diliyorum” dedi.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Ordu SMMM Odası Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
17.01.2011 Tarih de, SMMM Ertuğrul Yüksel başkanlığında,
SMMM Sezai Kantar, SMMM Mustafa Çörtük, SMMM Adem
Doğan, SMMM İsmail Akbulut, SMMM Sezer Pala, SMMM Ahmet Özcan`ın katılımı ile toplanmıştır. Toplantıda 2011 Yılı Asgari Ücret tarifesi görüşülmüştür. Görüşme sonucunda hazırlanan liste Yönetim Kuruluna sunulmak üzere komisyon karar
defterine geçirilmiştir.
Oda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan
2011 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Oda Yönetim Kurulu tarafından da kabul edilerek
17.01.2011 Tarih ve 2011- 86 Nolu Tavsiye Niteliğindeki Kararı
Yayınlanmış ve Meslek Mensuplarımıza Sunulmuştur.
Söz Konusu Tarife 4 TABLO Halinde Hazırlanmıştır. Tablo I
Odamız Tarafından Çoğaltılıp Faaliyette Bulunan SM/ SMMM
Bürolarımıza Ücretsiz Olarak Dağıtılmıştır.
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ORDU SMMM ODASI ODA MECLİSİ TOPLANDI
Ordu SMMM Odası Oda Meclis Kurulu, 08.01.2011 tarihinde saat 15.00 da oda toplantı salonunda 2011 yılı ilk
toplantısını gerçekleştirdi.
52 üyeden oluşan Oda Meclisi,38 üyesinin katılımı ile
başladı. Toplantı Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel’in açılış
konuşması ile başladı.
“Bu mesleği doğru yapanla, yanlış yapan, iyi yapmayanla, işin kolayına kaçan arasındaki farklar önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak”
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel yaptığı konuşmada şu hususlara yer verdi
“Çok değerli, çok saygıdeğer, Ordu Mali Müşavirler Odası, Danışma üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi yönetim kurulu adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar uzun bir süredir bu danışma meclisi
toplantısını yapmadık. Uzun zamandır ara verdiğimiz bu
toplantıları yeniden yapalım toplanalım, artımıza, eksimize bir bakalım. Ve neleri iyi yaptık, neleri kötü yap-

tık ya da talepler nedir, ne değildir ya da bir yol haritamız nasıl olsun diye düşündük ve burada birlikte bu işlerin bir kararını alalım birlikte olalım istedik ve siz oda
meclisimizi bir anlamda danışma kurlumuzu davet ettik.” Dedi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Tefrişatı TÜRMOB tarafından yaptırılan bilgisayarlı eğitim sınıfının adının, “Dr Masum Türker Eğitim Salonu” olması konusunu Oda Meclis
Kurulun onayına sundu. Oylama oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 4. Maddesi gereği serbest konuşmalara geçildi. Meslek mensupları; SMMM Gökhan Şahin, SMMM
Murat Güney, SMMM Bahadır Baş, SMMM Rüstem Gürler, SMMM Mustafa Yıldız, SMMM Sezai Kantar, SMMM
İsmail Çakmak, SMMM Haluk Civanbay, SMMM Mustafa Çörtük, SMMM Murat Başaran Sağra söz alarak görüşlerini açıkladı.

18.01.2011 tarihinde
oda üye ziyaretleri kapsamında
SMMM Sezer PALA ziyaret edildi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası Eğitim Sınıfına
“DR. MASUM TÜRKER EĞİTİM SINIFI” İsmi Verildi.
2008-2010 Dönemi Türmob Genel Başkanı Masum Türker 08.01.2011 Tarihinde Ordu SMMM Odasını ziyaret etti.
DSP Genel Başkanı olarak Ordu ilinde incelemelerde bulunana Dr. YMM Masum Türker, Ordu Mali Müşavirler Odasını ziyaret ederek Ordu SMMM Odasının Oda Meclis toplantısına katıldı,meslek mensupları ile görüştü.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel; Dr. YMM Masum Türker’i şu sözlerle ”Muhasebe
mesleğinin duayeni, ışığı insanın gözüne değil, yoluna tutan, meslektaşların yolunu aydınlatan değerli insan ve Genel Başkanımız Masum Türker “ hoş
geldiniz diyor ve kendisini kürsüye davet etti.
Ülke gündemi ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dr. Masum Türker, Meslek ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.
EKONOMİ KÖTÜ
“Ekonomi kötü. Bu ekonominin kötülüğünden en çok muhasebeciler etkilenir. Neden? Hem müşterilerimiz için ağlarız. Hem kendimiz için ağlarız. Hatta bazılarımız yapıyor. Müşteri ödemeyince cebinizden varsa 5-10 kuruş onu
müşterinin vergisini, sigortasını ödüyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz “eyvah”
müşteri yok.
Masum Türker Eğitim Sınıfı
Toplantının bitiminde Türmob 2008-2010 Dönem Genel Başkanlığını Yapan
Dr. Masum Türker’e Onun döneminde Türmob’un katkıları ile yapılan Ordu
SMM Odası Bilgisayarlı Eğitim Sınıfının açılışı ve sınıfa Dr Masum Türker İsmi
verildi.
“Ordu ili her zaman benim için çok önemli olmuştur. Oda Başkanı Ertuğrul Yüksele ve onun şahsında tüm Ordulu meslektaşlara bu güzel duyguları
jestleri için teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdılar” dedi.

59. BAŞKANLAR KURULU
59. Başkanlar Kurulu Toplantısı 25.01.2011 Tarihinde Ankara Bilkent
Otelde Gerçekleştirildi. 59. Başkanlar Kurulu Toplantısına Odamızı
Temsilen Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş
katıldılar.

tı almamalarına ilişkin kanun
teklifi hazırlanması

Toplantıyı Rize Oda Başkanı Muammer Berberoğlu,Ordu Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Samsun Oda Başkanı Ahmet Hayvalı Birarada İzledi

- Maliye Bakanlığına Gönderilen
2011 Yılı Asgari
Ücret Tarifesi

59. Başkanlar Kurulu Toplantısı Türmob Genel Başkanı Nail Sanlının
açış konuşması ile başladı. Önceki dönem görev yapan kurul üyelerine ve önceki dönem görev yapan oda başkanlarına plaket verildi.
Gündemde yer alan
- Yürürlükten kaldırılan Türmob Denetim Merkezi Kurulmasına ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
- TBMM Gurubu bulunan partilere Mali Müşavirlerin İşyeri Ruhsa-
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- Türk Ticaret Kanunu
- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
- Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin Tebliğ
- Elektronik Beyanname Uygulaması
– Aracılık Yetkisi ve sözleşmesine ilişkin VUK’ nu Tebliği Konularında,
Oda Başkanları söz alarak görüşlerini açıkladı.

ODA ETKİNLİKLERİMİZ

ORDU SMMM ODASINDAN MESLEK MENSUPLARINA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEMİNERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri 18 Şubat Cuma Günü Saat
13:30 da Ordu SMMM Odası toplantı salonunda gerçekleşti.
Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz ve İstanbul SMMM Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Kazım Mermer katıldı. Seminere meslek mensupları yoğun bir ilgi gösterdi. 150 Kişilik toplantı salonu doldu ve katılımcıların bir bölümü semineri fauyeden televizyon aracılığı ile takip etti.
Seminerin açış konuşmasını Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel yaptı.Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel şu hususlara değindi.
“Çok değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi odamız yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar bu Türk Ticaret Kanunu çıktı ama bu kanun bildiğiniz gibi şu anda yürürlükte değil. 1. 7. 2013 yılında yürürlüğe girecek. Bu süreyi; 1. 7. 2013`e kadar bir geçiş süreci. Bizim bu süreci yakalamamız lazım. Çünkü muhasebe mesleğinin şekli değişiyor.
İstanbul Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Mermer ise yaptığı konuşmada şu hususlara değindi.
“Çok teşekkür ederim sayın başkan. Sayın başkanım, sayın oda yöneticileri, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Şahsımın Ordu`ya ilk gelişi. Büyük şehir İstanbul`un keşmekeşinden, trafik yoğunluğundan,
buz gibi havasından, kargaşasından, tertemiz bir Ordu`ya geldim ve
biraz heyecanlıyım. Başkanım bir çok şeyin altını çizdi. Mesleki yoğunluğumuz, çok fazla borçlar kanunuydu. TTK malum Torba Yasası, bizi ilgilendiren “Mali Af” o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki. O kadar çok şeyle uğraşıp ta emeğin karşılığını alamayan tek örgüt bizleriz. Bakıyorsunuz doktora gidiliyor, hemen vizitesini alıyor, hastasını tedavi ediyor. Avukat ücretini almadan asla dava açmıyor; keza
mimar öyle; keza eczacı öyle. Ama biz meslek mensupları emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Onlardan çok harcadığımız halde. Tabi bu
sorunları yeneceğiz.. “
Seminerimizin başarılı geçmesini diliyor, hepinize başarılar diliyorum.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz söz aldı.
Katılım sertifikası ve Konuşmacılara plaketlerinin takdim edildiği
toplantı 17:00 da sona erdi.

Ordu Defterdarı Erol Pişkin ve Beraberindeki Heyet Vergi Haftası Nedeni İle Odamızı Ziyaret Etti.
22. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Ordu Defterdarı Erol Pişkin, Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kul,
Boztepe Vergi Dairesi Müdür Vekili Mehmet Arıkan, Personel Müdür Vekili Coşkun Demir, Gelir Müdür Vekili Ergun
Koç, Milli Emlak Müdür Yardımcısı Hasibe Karakuş Odamızı ziyaret etti. Oda Başkanına Vergi Haftası nedeni ile bir çiçek sundu.
Ziyarette Odamızı temsilen hazır bulunan, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda Disiplin Kurulu Başkanı Ercan Kır, Denetleme Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra, Odamız Üyeleri Halis Işık, Cemal Bakan, Necmi
Kara, Altan Canik, Tuğrul Odabaş, Aysun Azaklı karşıladılar.
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FATSA VERGİ DAİRESİ ZİYARETİ
21.02.2011 Vergi Haftası kapsamında Fatsa Vergi Dairesine ziyarette bulunuldu. Odamızı temsilen Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel olmak üzere, Oda
Sekreteri Bahadır Baş ve Fatsalı meslektaşlar katıldı.

FATSA MESLEK MENSUPLARINA ZİYARET
26.01.2011 Tarihinde Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel Fatsa`da Meslektaşlar İle Buluştu Mesleki Konularda Görüş Alışverişinde Bulundu

Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş ile birlikte Fatsa’ da bulunan meslektaşlardan Oda Saymanı Mustafa Çörtük, Üst Birlik Delegesi Recai Şahin,Haksız Rekabet
Kurulu Üyesi Ercan Yurttaş,Mesleki Araştırma ve Mevzuat
Komisyonu Üyesi Mustafa Yıldız ve Eğitim Komisyonu Üyesi Özgür Anlayan ile 2010 yılına ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.
Fatsa Belediye Dolunay tesislerinde yapılan toplantıda;
Özellikle 340 nolu tebliğ taslağı,
Türmob Bağımsız Denetim Kararının iptali,
403 Nolu VUK Tebliği,
Haksız Rekabet konuları görüşüldü.
Toplantıya katılanların yukarıda belirtilen konularda görüşlerini açıkladığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

SERBEST MUHASEBECİLİKTEN SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİĞE GEÇİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARA ORDU VALİSİ SALİH YÜCE BELGELERİNİ VERDİ.
Panelin Ardından Serbest Muhasebecilikten Mali Müşavirlik Sınavlarında başarılı olan SMMM Muzaﬀer Kurt,
SMMM Hasan Baday, SMMM Nihat Mağden, SMMM Hatice Şahin Ergül, SMMM Lütfi Aydın ve SMMM Mustafa Bektaş Ordu Valisi Salih Yüce tarafından belgeleri verildi.
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Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar
Ordu’da 1 Mart Muhasebeciler Günü
kutlamaları SMMM Odası binasında
Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar
adlı panel ile kutlandı.
SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel
başkanlığında başlayan panele, Ordu
Belediye Başkanı Seyit Torun, Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk
Kefelioğlu, Ordu Defterdarı Erol Pişkin, Ordu SGK İl Müdürü Ahmet Erdoğan panelist olarak katıldı.
Muhasebeciler gününü kutluyorum
Muhasebenin sadece resmiyette değil başka anlamında olduğunun söyleyen Ertuğrul Yüksel`in açılış konuşmasında şunları söyledi:“Muhasebe
genel olarak ölçme, tartma, tasnif
etme, kayıt tutma, kayıt altına alma,
raporlama, raporları aktarma; bunun
genel adı muhasebe, bu işi profesyonel yapanlara Muhasebeci Mali Müşavir denir. Bir başka muhasebe daha
var. Herkesin gönlünde ve vicdanında
olan bir muhasebe var. Bu da herkesi ilgilendiriyor. Bu anlamda herkesin
Muhasebeciler Günü’nü kutluyorum.
Hizmet için sağlam bir mali yapıya
ihtiyaç var
Belediye Başkanı Seyit Torun, panele ilk olarak muhasebecilerin, Muhasebeciler Günü’nü kutlayarak başladı. Mart ayını, ay olarak muhasebecilerin en yoğun ay olduğunu hatırlatan Torun, panelin muhasebecilere biraz daha rahatlatacağı temennisinde
bulunurken şöyle devam etti; “1 Mart
günü paneliyle ilgili davetiyenin arka
yüzündeki Edebiyatçı Asım Bezirci’nin
aynı zamanda bir muhasebeci olduğunu öğrendim. Davetiyenin arka yüzündeki bu sözü tekrar okumak istiyorum. Ölçülü davranmayı, yanlıştan
korkmayı, belgeye dayanmayı, aklını kullanmayı, duyguculuğa kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, tutarlı olmayı muhasebe öğretti bana. Bu gerçekten önemli bir ifade.” Konuşmasına devam eden Torun, bir devletin vatandaşlarına gerekli hizmetleri sunabilmesi için sağlam bir mali yapıya ve
sağlam kaynaklara ihtiyacının oldu-

ğunu söyledi. Muhasebenin bir bilim olduğunu da söyleyen Torun, küreselleşmeden en çok etkilenen meslek dalının muhasebeciler olduğunu söyledikten sonra
muhasebecilerin sorunlarına değinirken
Ba ve Bs bildirgelerinden doğan cezaların
yanlış olduğunu söylerken salondan ayrıca alkış aldı.
Küreselleşme aynılığı getirecek
Haluk Kefelioğlu sözü alırken panelistler arasında mesleğe uzak bir kesimde olduğunu söyledi. Seyit Torun`nun konuşmasına atıfta bulunan Kefelioğlu, Uğur
Mumcu`nun bir sözünü hatırlatarak konuşmasına başladı; “Biz Fransız Hukuku’na
göre ticaret yaparız, İngiliz Hukuku’na
göre yargılanırız, İsviçre Hukuku’na göre
evlenir boşanırız, İslam Hukuku’na göre
de gömülürüz” demişti. Türk Ticaret
Kanunu’na değinen Kefelioğlu, bu kanunun ticaret hayatını olumlu etkileyeceğine ilişkin konuşmada bulundu. Küreselleşmeye de değinen Kefelioğlu, küreselleşmenin aynılığı ve benzeşmenin getireceğini söylerken muhasebecinin tanımını
da tekrarladı; “Kişi ve şirketlere ait işlemlerin, muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren, muhasebe finans ve belgelere dayanarak, inceleme ve denetleme yapan,
beyannamelerin yasa ve yükümlülükleri,
malzeme prensipleriyle muhasebe standartlarına uyumluluğuyla, denetimli, denetim standartlarına göre incelediğini
onaylayan kişidir. Tanımdan yola çıkarak
1) Muhasebeci Sistem Analizcisi olacak, 2)
Mevzuatı bilecek.” Muhasebe mesleğinin
güzel bir meslek olduğunu söyleyen Kefelioğlu hatta üniversitede muhasebe sınıflarının dolu geçtiğini söyledi.
Muhasebecilik çok zor
Artık muhasebeci olmanın oldukça zor olduğunu, hatta avukatlıktan bile zorlaştığını, buna rağmen meslek camiası ve birlik
olarak hem mesleğe hem de birliğe bağlı olduklarını söyleyerek övgülerde bulundu. Misafir katılımcı olarak gelen Ticaret Meslek Lisesi, Muhasebe son sınıf öğrencilerine de bir takım öğütlerde bulunan Pişkin, almış oldukları muhasebe eğitiminin lise düzeyinde kalmayıp, başarılı
olmaları için üniversite okumalarını konusunda tavsiye verdi..
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1 Mart Muhasebeciler Günü Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun Ziyaret Edildi
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş, 1
Mart Muhasebeciler Günü Saat 11:15 de Ordu Belediye Başkanı Seyit Torunu makamında ziyaret etti.
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, “1990 yılından itibaren,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de 1 Mart günü “hizmet veren muhasebe meslek mensuplarının günü” olarak kutlanmaktadır. Toplumun en küçük yapısı olan aileden başlayıp, iş hayatını, yerel yönetimleri, devletin tüm
organlarını, eğitimden sağlığa, güvenlikten tarıma kadar toplumun her kademesini hayati derecede ilgilendiren
muhasebe mesleği, günümüzde en
çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip mesleklerden biridir. Özellikle insan topluluklarının tarih sahnesine çıktığı zamanla birlikte başlayan hesaplama düşüncesi çağlar boyunca, çeşitli aşamalardan geçerek bu gün adına muhasebe dediğimiz bir sistem ve meslek haline gelmiştir. Bu sisteme ge-

rekli önemi gösteren ve bu sistemin kurallarını iyi bir şekilde uygulayan toplumlar hiç şüphesiz bu gün dünyamızın gelişmiş toplumları arasında yer almışlardır. Bu kurallara uyulmadığı zamanlarda kaçınılmaz bir şekilde varlıklarını yitirmişlerdir. Muhasebe mesleğinin önünü tıkayan engellerin kaldırıldığı, başarılı, coşkulu, sevgi dolu günler dileği ile tüm muhasebeciler ve meslek mensuplarının ’1 Mart Muhasebeciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum .” diyerek görüşlerini iletti.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ise Belediye Başkanına bu güzel düşünceleri için teşekkür etti. Muhasebe mesleğinin zorlukları ve sıkıntıları hakkında görüşerini açıklayan Oda Başkanı ve Oda Sekreteri, Belediye Başkanına teşekkür ederek makamından ayrıldılar.

Ordu SMMM Odası 6111 Sayılı Torba Yasayı Ünyeli Meslek Mensupları İle Masaya Yatırdı
Ordu Mali Müşavirler Odası, Ünyeli Muhasebeci, Mali Müşavirlere 6111 Sayılı Torba Yasa Hakkında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

lüğü çeken birikmiş vergi ve sgk borçları yüzünden iş yapamaz hale gelen esnafı zor durumdan kurtarması açısından ise
olumlu bulduğunu söyledi.

Toplantıya Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Ünye Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Zengin ve meslek mensupları katıldı.

Toplantının son bölümü soru cevap şeklinde tamamlandı ve
toplantı saat 17:30 da son buldu.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel meslek mensuplarına 6111 Sayılı Yasa İle İlgili görüşlerini açıkladı. Yüksel konuşmasına, “Mali
afların artı ve eksi yönlerini vurgulayarak başladı. Afların dürüst, vergisini zamanında ödeyen vatandaşı cezalandırdığını,
vergisini zamanında ödeyen mükellefler için de ayrıca bir çalışma veya kolaylık veya onların çeşitli vergi yüklerinde indirime gidilmesi gerektiğini söyledi. 6111 sayılı yasa ile getirilen
yapılandırmanın ise ekonomik kriz dönemlerinde finans güç-

02.03.2011 tarihinde oda toplantı salonunda
Luca Muhasebe programı semineri yapıldı.
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1 Mart Muhasebeciler Günü Ordu Valisi Orhan Düzgün Ziyaret Edildi
1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (OSMMMO) Başkanı Ertuğrul YÜKSEL, Oda Sekreteri Bahadır BAŞ ve Denetleme Kurulu
Başkanı Murat Başaran SAĞRA, Vali
Orhan DÜZGÜN’ü ziyaret etti.
OSMMMO Başkanı Ertuğrul YÜKSEL, ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun
verdiği yetkiye istinaden hizmet
veren meslek mensuplarının günü
olarak kabul edilen 1 Mart’ın “Muhasebeciler Günü” olarak kutlanmakta olduğunu, bugün dolayısıyla Vali Orhan DÜZGÜN’e nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini
belirterek; “Türkiye, 1994 yılında itibaren uygulamaya geçtiği
tek düzen muhasebe tekniğiyle muhasebe konusunda dünya ile entegre olmuştur. Her şeyde olduğu gibi muhasebedeki gelişmelerde ekonomiye dayanmaktadır. Ekonomimiz iyi
olduğu takdirde muhasebe uygulamaları da ona paralel olarak gelişecektir. Herkes işini torunlarına bırakmak istiyorsa,
yeni çıkarılan Ticaret Kanunu’nu iyi bilmeli. Bu kanun gerçekten iyi hazırlanmış ve ticari faaliyetleri koruyan bir kanunun.
Türkiye’de ticari anlamda henüz kurumsallaşma sağlanamadı.
Kurumsallaşma için çaba gösterilmeli.” diye konuştu.
1 Mart Muhasebeciler Günü’nü düzenledikleri panel, toplantı ve diğer etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Ertuğrul YÜK-

SEL, “1 Mart Muhasebeciler Günü’ne bir anlam katmak için
panel düzenledik. Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri Odamızı
ziyaret edecekler. Çeşitli toplantılar düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerimizde, ticaret hayatı için muhasebenin önemini anlatmaya çalışacağız.” dedi. YÜKSEL, Türkiye genelinde
81 oda bulunduğunu, bunların 72’sinin mali müşavirlerin oluşturduğu
oda, 9 odanın da yeminli mali müşavirler tarafından oluşturulduğunu,
Türkiye genelinde 81 Oda’ya kayıtlı 83.000 serbest muhasebeci ve mali
müşavir bulunduğunu, Ordu’da ise
360 serbest muhasebeci ve mali müşavirin Oda’ya kayıtlı olduğunu, sözlerine ekledi.
Vali Orhan DÜZGÜN de, 1 Mart Muhasebeciler Günü’nü kutlayarak, ticaret hayatı için muhasebenin önemli olduğunu söyledi. Vali DÜZGÜN, “Muhasebecilik Mesleği, 1989 yılında çıkarılan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu, Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin şartlarını ve çalışma konularını belirlemiştir. Bu sayede bir süre sonra tek düzen muhasebe sistemine geçilmiş ve muhasebeciler arasında uygulama farklılıkları ortadan kalkmıştır. Muhasebe mesleği günümüzde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslektir. Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli elemanların başlarında muhasebe elemanları gelmektedir.“ dedi.

1 Mart Muhasebeciler Günü Etkinlikleri İçerisinde Ordu Ticaret Odası Ziyaret Edildi
1 Mart Muhasebeciler Günü Etkinlikleri çercevesinde 2 Mart
Çarşamba Günü Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş, Ordu Ticaret Odası Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel , 1 Mart Muhasebeciler Gününün anlam ve önemi üzerine görüşlerini açıkladı. Ticaret Odası Başkanı Servet
Şahin ise Muhasebeci Mali Müşavirlerin bu önemli gününü
kutladıklarını söyledi.
Ticari hayatın yeniden kavranması ve yeni TTK ile Mali Müşavirlere büyük yükler yüklendiğini söyledi. Bu yükleri hep birlikte yükleneceklerini ve sorunları birlikte çözeceklerini söyledi.
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ÜNYE MESLEK YÜKSEK OKULUNDA MUHASEBE SEMİNERİ
Oda Başkan Yardımcısı Sezai Kantar ise Vergi Hukuku başlıklı sunumunda, verginin tanımı, verginin kaynakları ve
vergi beyannameleri konusunda bilgi verdi. Ayrıca Meslek
Mensuplarının Vergi Beyannamelerinin eksiksiz gönderilmesinden kaynaklanan sorumlulukları konusunda katılımcılara görüşerini açıkladı.

1 Mart Muhasebeciler Günü etkinlikleri kapsamında, odamızı temsilen Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Başkan
Yardımcısı Sezai Kantar, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda
Saymanı Mustafa Çörtük, Disiplin Kurulu Raportörü Haluk
Civanbay, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Orhan Murat Gür,
Oda Haksız Rekabet Kurulu Üyesi Sami Sarıoğlu, Oda Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu Üyesi Halil Kormaz, Ünye Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda odamız
üyesi Ahmet Arpacıoğlu`nu ziyaretlerinin ardından, Ünye
Ticaret Odası, Ünye Vergi Dairesi ve Ünye Meslek Yüksek
Okuluna ziyaretlerde bulunuldu.

Oda Başkan Yardımcısından sonra Oda Sekreteri Bahadır
Baş söz aldı. Asım Bezirci ve Masum Türker’in muhasebe
mesleği ile ilgili görüşlerini açıkladıktan sonra nasıl muhasebeci olunur, staja başlama sınavına nasıl başvurulur, sınav konuları, staja başlama sınavını kazananların yapacakları ve staj süreci hakkında yüksekokul öğrencilerine bilgi
veren Bahadır Baş, konuşmasının son bölümünde bütün
meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler hakkında bilgiler verdi.
Panelin son bölümünde öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.
Panele katılan panelistlere , Ünye Yüksekokul Müdürü Gürol Özcüre tarafından plaket takdim edildi.

Ayrıca Ünye Meslek Yüksek Okulunda Vergi ve Muhasebe Hukuku Semineri 03.03.2011 Tarihinde düzenlendi. 1
Mart Muhasebeciler Günü etkinlikleri içerisinde yapılan
seminerin açıl konuşmasını Ünye Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gürol Özcüre yaptı ve panalistleri kürsüye davet etti.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel,Oda Başkan Yardımcısı Sezai
Kantar ve Oda Sekreteri Bahadır Baş konuşmacı olarak katıldılar.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel Konuşmasında, Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinin tarihsel gelişimi, ülkemizde
mesleki örgütlülüğün oluşumu ve geleceğe ilişkin beklentier üzerinde durdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fatsa ADD Etkinliği
Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Muhasebeciler günü nedeniyle yapılan Fatsa ziyaretleri kapsamında uğranan Atatürkçü Düşünce Derneğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması nedeniyle, Oda başkanı Ertuğrul Yüksel kısa bir
konuşma yaptı.
Konuşmasında tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar gününü
kutladığını, kadınlara uygulanan şiddetin ve ayrımcılığın ortadan
kalkması gerektiğini söyledi.
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Ordu’da Teleferik Mitingi
Ordu Belediyesi
tarafından, sahil ile Boztepe
mevkii arasında
hizmet vermek
üzere hazırlanan teleferik
projesinin şehir
içerisinden geçen ikinci ayağı
inşaatının, tarihi Yalı Camii’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle durdurulması
üzerine Ordu’da 23.03.2011 tarihinde teleferik mitingi yapıldı.
Aralarında Oda Başkanı, Denetleme Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanının da yer aldığı bir gurup meslek mensubu da destek verdi.

birçok çalışma yapılmış, çok mücadele verilmiş, nasip kısmet
bize olmuş. Yaklaşık 3-4 yıldır bu projenin çalışmalarını başlattık. Buraya kadar geldik. Her türlü gerekli belge ve izinleri
alarak yola çıktık. Bu projenin açılışında destek olanlar ne zaman ki direkler çıkılmaya başladı, o zaman karşı çıkmaya başladı. Bizim hiçbir yasal engelimiz yok. İnşallah hak yerini bulacak ve en kısa sürede de teleferiğimizin inşaatını bitireceğiz” dedi.
Başkan Torun, 9.1 milyon liraya mal olması planlanan, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki teleferik proje aşamasındayken, Yalı Camii’nin yanına yapılacak inşaat konusunda Ordu
Mimarlar Odası’nın yaptığı şikayete Samsun Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun olumsuz yanıt verdiğini hatırlattı. Torun, aynı kurulun bugün silüeti bozduğu gerekçesiyse inşaatı durdurma kararı aldığını, belediyenin Ordu İdare
Mahkemesi’ne kararın iptali için dava açtığı belirtti.

Geçen yıl temmuz ayında, sahil ile Boztepe mevkii arasına kurulacak teleferiğin inşaatına başlandı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun teleferik projesinin şehir içerisinden geçen
ikinci ayağı inşaatının tarihi Yalı Camii’nin silüetini bozduğuna karar vermesinin ardından inşaat geçen hafta durduruldu.
Belediye Meydanı’nda Ordu Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen ’Haydi Ordu Telefrik İçin El Ele’ mitingine
yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Mitingde konuşma yapan Ordu Belediye Başkanı CHP’li Seyit Torun, teleferiğin kentin 40 yıllık rüyası olduğunu belirterek, “Ordu Belediye Meclisi’nde 1972 yılında kararı alınmış ve

Fatsa Meslek Yüksek Okulunda Vergi ve Muhasebe Hukuku Semineri Yapıldı
08.03.2011 Tarihinde Ünye Meslek Yüksekokulunda Muhasebe ve Vergi Hukuku semineri düzenlendi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş ve Oda Saymanı
Mustafa Çörtük konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin son bölümünde öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.
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Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası`nı, Fatsa Vergi Dairesini ziyaret
Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Muhasebeciler günü nedeniyle Fatsa Ticaret ve
Sanayi Odası`nı, Fatsa Vergi Dairesini ziyaret ettiler.

retlerde konuşan Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul YÜKSEL ticari hayatı kapsayan
yeni Türk Ticaret kanunun çıkarıldığını belirterek, “Borçlar kanunu, tebligat kanunu değişti. Ticaret hayatının miladıdır bu
kanun. Bu bağlamda iş adamlarımıza, şirket yöneticilerine
tavsiyem ticari hayatını torunlarına devredecekse yeni Türk
Ticaret Kanunu incelemeleri lazım ve kendilerini ona göre şekillendirmeleri lazım” dedi.

Ziyaretlere Ordu Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, Başkan Yardımcısı Sezai Kantar, Sayman Mustafa Çörtük, Genel Sekreter
Bahadır Baş, Oda Meclis Kurulu Üyeleri Mustafa Yıldız, Ercan
Yurttaş, Zeki Odabaş ve Recai Şahin katıldı. Gerçekleşen ziya-

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ise yeni
Türk Ticaret kanunun kendileri için çok elzem olduğunu ifade
ederek, “Torba Yasası miladi bir olaydır. Konuyla ilgili üyelerimize yeni kanunla ilgili seminer tarzında brifingler verilmeli”
diye konuştu.

EMEĞE ADANMIŞ YAŞAM SÜLEYMAN ÇELEBİ KİTAP TANITIMI
Emeğe Adanmış Bir Yaşam Süleyman Çelebi
İmza Günü OBKT Fauyesinde Yapıldı
02 Nisan Cumartesi Günü
Saat :14:00 da OBKT Fuayesinde İbrahim Dizman
Kitap tanıtım kokteyli ve
imza günü düzenlendi.
İmza Gününe Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri
Bahadır Baş katıldılar.
İbrahim Dizman “ Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-

nu (DİSK) Eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi’ nin yaşam öyküsünü anlattığı “Emeğe Adanmış Yaşam: Süleyman Çelebi”
isimli kitabı” hazırladı.
Törende söz alan İbrahim DİZMAN, “Ortaya çıkan eserin geleceğe dönük önemli bir çalışma olduğunu ve işçi mücadelesinin anlatıldığı çok özel bir kitap olduğunu söyledi.” Süleyman
ÇELEBİ ise “Emeği geçen herkese teşekkür ederek, kendisinin
Ordulu olmasının altını çizdi ve başlangıcı sizlerle birlikte yapmak istedim. Sizler benim için çok özelsiniz dedi.”
Kitabın kaleme alınmasında büyük çaba gösteren İbrahim
DİZMAN ve ailesine, organizasyonda ev sahipliği yapan Başkan Seyit TORUN’a teşekkür etti.

ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE HAKSIZ REKABET VE ETİK KONGRESİ HATAYDA DÜZENLENDİ
Üçüncüsü Türkiye Haksız Rekabet ve Etik Kongresi’ni Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 08.04.2011 Tarihinde başladı. Muhasebe mesleğindeki haksız rekabet ve etik olgusunun irdelendiği ve Türkiye’nin
81 ilinden ve Hatay’dan bin civarında meslek mensubunun katılımı ile gerçekleştirilen toplantı 09.04.2011 günü
son buldu.
Ordu SMMM Odası Adına Toplantıya; “Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Ahmet Sayan, Denetleme Kurulu Başkanı
Murat Başaran Sağra ve Oda Etik Kurulu Sekreteri Turgay Altunışık” katıldılar.
Kongrede TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı kısa
bir konuşma yaptı.
Haksız rekabeti sınıflara ayıran Sanlı, “Ülkemizde haksız rekabet birkaç şekilde yapılıyor. Karşı meslek grubundan olanlar, karşı meslek grubundan olmayanlar, reklam, yasal düzenlemeler, ruhsat kullandırtma, ekonomik kriz ve ücret tarifelerinde yaşanıyor. Bunlarla ilgili çe-
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şitli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Haksız rekabet
ile ilgili meslektaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Örneğin yönetim kurulumuzun ilgili birimleri sadece geride bıraktığımız 2010 yılında 400’e
yakın meslek mensubu hakkında haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle yaptırım alma kararı aldı” dedi.
Toplantı İle İlgili Görüşlerini açıklayan Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel şu hususlara değindi.
“Bizler görüyoruz ki sorunlar her tarafta aynı
bu anlamda ortak sorunlara kalıcı çözümler
üretmenin ve bu sorunlara sebep olanlarında artık taşın altına elini koyma zamanı geldi diye düşünüyorum. Herkes angaryalardan
herkes tahsilat sorunundan ve artan iş yükünden rahatsız. Ortak sorunlara ortak yaklaşımlar ve ortak akılcı çözümler noktasında bu
kongrenin çok faydalı olduğu kanaatindeyim.
Tüm meslek camiamıza 3. Haksız Rekabet ve Etik Kongresinin fayda
sağlamasını diliyorum.” Dedi.

ODA ETKİNLİKLERİMİZ

YILIN EN BAŞARILI MESLEK ODASI ORDU SMMM ODASI SEÇİLDİ
Ordu da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi nin bu yıl 7
ncisini düzenlediği Yılın En İyileri anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.
Grand TESK Otel de düzenlenen ve ilginin hayli büyük olduğu geceye AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri İdris Naim Şahin, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. M. Hilmi Güler,
Ordu Valisi Orhan Düzgün, Sivil Toplum
Kuruluş yöneticileri ve belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda
davetli katıldı.
Gecede konuşma yapan Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak, 7 yıldır düzenledikleri anket ve
ödül gecelerinin Ordu nun gündemini belirlediğini ifade ede-

rek, “Bu başarı plaketlerini almaya hak kazananlar gelecek kuşaklara olumlu yönde örnek olacaklarına inanıyoruz” dedi.
Gecede ilk olarak Onur Ödülü’ne layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri İdris Naim Şahin
ile Yılın Milletvekili ödülüne layık görülen Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. M. Hilmi Güler’in ödülü Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak tarafından takdim edildi.
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yılın Meslek Kuruluşu seçildi. Ödülü Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri İdris Naim
Şahin den aldı.

Fatsa’da 6111 Sayılı Yasa Görüşüldü
6111 sayılı Yasa Fatsa Ticaret Odası Salonunda Gerçekleştirildi.

artırımı ile inceleme dışı kalma uygulaması biz meslek mensupları açısından kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi

Ordu SMMM Odası 01.04.2011 Tarihinde, Fatsa Ticaret Odası Toplantı Salonun da Saat 15:00 da 6111 Sayılı Yasa İle İlgili Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı. Toplantıya Fatsalı
meslek mensupları ve Fatsa Ticaret Odası Başkanı da katıldı.

Fatsa Vergi Dairesi Müdürü Cihan Sarı ise şu hususlara değindi: 6111 Sayılı yasa konusunda Fatsa Vergi Dairesi olarak başvuruları aynı gün içerisinde sisteme girip mükelleflere taksitlendirmelerini vermekteyiz. Fatsa’da borcu bulunan
mükelleflerin yarısından fazlası Dairemize müracaat etmiş
ve borçlarını yapılandırmıştır.
Ayrıca Dairemiz bünyesinde 3
gelir uzmanını 6111 sayılı yasa
ile ilgili görevlendirdik ve onları sadece 6111 sayılı yasa ile ilgili sorunlara yanıtlamak üzere
hazırladık ve bundada çok başarılı olduk. Ben buradan bütün meslek mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.

Toplantıya konuşmacı olarak;Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Saymanı Mustafa Çörtük, Fatsa Vergi
Dairesi Müdürü Cihan Sarı katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel:”Katılan meslektaşlarıma
teşekkür ediyorum, 6111 Sayılı yasa ile iş yükümüz biraz daha
arttı. Ekonomik zorluk çeken işadamları ve esnaflarımız için
6111 sayılı yasa ile getirilen borçların yapılandırılması çok yerinde olmuştur. Ancak vergi mükelleflerine getirilen matrah

Toplantının son bölümü soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

TEOS Bölge Toplantısı Ordu’da Yapıldı
13.04.2011 tarihinde Oda Toplantı Salonunda TEOS eğitimi verildi. Konuşmacı olarak TESMER Öğrenci İşlerinden Emrah Yılmaz, Serhan Ölmez, YD Yazılımdan
ise Eğitim Teknoloğu Harun Aksaya ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Emre Aktülün
konuşmacı olarak katıldı. Eğitime Ordu SMMM Odasından Ertan Gümüş, Lale Felek, Tokat Odasından Hüsamettin Demiray ve Giresun Odasından Meral Işık bilgilendirildiler.
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CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN MUHASEBE DÜŞÜNCESİNE ETKİLERİ

Prof. Dr. Oktay Güvemli
Marmara Üni. E. Öğr. Üyesi

Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923 tarihinde ilanından hemen sonra başlayan Cumhuriyet
devrimlerinin yasal düzenlemeleri bütün
hızı ile 1930 yılına kadar devam etmiştir. Bir
yıl içinde (1924) Cumhuriyet Anayasası yürürlüğe konulmuş, bir yıl sonra (1925) devrimlerin temelini oluşturan Medeni Kanun
kabul edilmiştir. Bu iki büyük devrimin ardından işletmelerin defterlerini Türkçe tutmaları gibi küçük yasaların çıkarıldığı bilinmektedir. Bundan sonrada, Türkiye’de bugünkü muhasebe düşüncesini şekillendiren
yasaların peşpeşine çıkarıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki Türk Ticaret Kanunu’dur.
2011 Yılının başlarında yeni Türk Ticaret kanunu yürürlüğe girdiği için bunun üzerinde
biraz durmak uygun olacaktır.
2011 Yılında çıkarılan yeni Ticaret Kanunu
bu topraklarda yayınlanan dördüncü ticaret kanunudur. Kısa öyküsü şöyledir : 1807
yılında Avrupa’da Napolyon rüzgarı esmekte iken, Code de Commerce adı ile yayınlanan Ticaret Kanunu’nu bütün Avrupa devletleri alırken, Osmanlı da 1859 yılında Kanunname-i Ticaret adı ile bu kanunu
kabul etmiştir. Tanzimat ile başlayan batılılaşma hareketi içinde bu yasa da yer almıştır. Ama uygulanamamıştır. Çünkü ticarette şeriat yasaları geçerli idi. Bir yasa bulunduğu ortamın örf ve adetini yansıtır. Devrim yasaları bu kuralın dışındadır. 1859 Tarihli ticaret kanunu şeriatın ticari düzenine
uymuyordu. Bu nedenle 1926 yılına kadar
yasa yürürlükte kaldı, ama uygulanamadı.
Sadece Anonim Şirketler gibi batı ile ilişkilerde kullanılan şirketleşmelere benzer birkaç konuda yararlanıldı. 1926 tarihli Ticaret
Kanunu’nun Cumhuriyet devrimlerinin öncü
yasalarından birisi olmasının nedeni, medeni kanununun ticaret yasasının alt yapısını
oluşturmuş olması idi. Muhasebe düşüncesini etkileyen ilk yasal düzenleme 1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu olmuştur. İşletmelerin tutacakları defterleri düzene koymuştur. Üç defter benimsemiştir. Bunlar: Yevmiye Defteri, Mevcudat Defteri (daha sonra envanter ve bilanço defteri adını alacaktır), kopya defteri .. Ticaret Kanunundaki bu
defterlerden söz ederken iki hususun altını
çizmek gerekmektedir. Bunlardan birsi kopya defteridir. Bu deftere, mektup, teklif, telgraf, mal alma ve gönderme yazıları gibi ticari
yazışmalar kopya ediliyordu, yani yazılıyordu. Bir bakıma belge yaratma defteri idi. Fa-
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tura, fiş gibi belgeler henüz tam olarak belirlenemediği için günlük deftere kayıtların yapılmasında yararlanılan bilgileri içeriyordu.
İkinci husus ise, büyük defterin bu kanunda
yer almamasıdır. Tarihte büyük defterin yevmiye defterinden sonra doğduğu bilinmektedir. Ama ilk Türk Ticaret Kanununda bu
deftere yer verilmemesinin bir başka nedeni
vardır. O da Osmanlı’dan gelen alışkanlıktır.
Osmanlıda Ruznamçe (Farsca günlük defter demektir) adı ile günlük defter tutuluyordu. Ama büyük defter adı kullanılmıyordu. Uygulamada büyük defter hesabı niteliğinde her konu için ayrı büyük defter hesabı defteri tutuluyordu. Bu defterler, bugünkü anlamda yardımcı defter görüntüsündedir. Osmanlı’dan gelen bu alışkanlığın etkisi
ile Cumhuriyet’in ilk Ticaret Kanunu’nda büyük defter yer almamıştır denilebilir.
Cumhuriyet’in muhasebeyi etkileyen ikinci
büyük yasa grubu vergi yasalarıdır. O zamana kadar Osmanlı’da vergi, tahakkuk esasına
göre alınıyordu. Yani yükümlüye ödeyeceği vergi yılbaşında bildiriliyor ve yıl içinde üç
taksit halinde bu vergi alınıyordu. Cumhuriyetin vergicilikteki iki önemli atağı olmuştur.
Bunlardan ilki aşarın (tarımsal üretimden alınan onda bir vergi) kaldırılmasıdır. Bu çok
büyük bir atılımdır. Bugün devletin gelirinin
%70-80’ini nasıl ki KDV oluşturuyorsa, o zamanda toplam verginin büyük bölümünü
aşar geliri oluşturuyordu. Bu çağ dışı kalmış
vergiyi bir günde kaldırmak, harpten yeni
çıkmış bir devlet için çok büyük bir karardır.
İşte Cumhuriyet bunu yapabilecek kadar cesur davranabilmiştir. İkinci büyük atılım ise
verginin beyan üzerine alınması idi. Beyan
usulü ile verginin alınmaya başlanması, kayıt düzeninin güçlü olmasını gerektiriyor ve
denetimin önemini artırıyordu. Şimdi bu iki
konu üzerinde duralım.
Cumhuriyetin iki önemli vergisel yasal düzenlemesi olmuştur. Bunlardan ilki Kazanç
Vergisi Kanunu’dur. Bu yasa bugünkü kurumlar ve gelir vergisi yasasının atası konumundadır. 1927 Yılında kabul edilen bu
yasa, çeşitli değişiklerle 1949 büyük vergi
reformuna kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yasada yer alan iki hususun altını çizmek gerekmektedir. Bunlardan ilki mali tablolardaki bilgilerden yararlanılarak beyan usulü ile
vergi alınmasıdır. Mali tabloların güvenilirliğini artırmak için de Ticaret Kanununda yer
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alan üç muhasebe defterine ek olan iki defter daha (büyük
defter, kazanç muamele defteri ) öngörülmüştür. Bu yasada Ticaret kanununda sözü edilen kopya defteri yerine ticari yazışma belgelerinin ciltlenmesi ile yetinilebileceği
hükmü de yer almaktadır.
Cumhuriyet’in ikinci önemli vergisel yasal düzenlemesi
Muamele Vergisi’dir. Bugünkü katma değer vergisinin atası konumundaki bu vergi, 1926 yılında yürürlüğe girmiş
ve değişikliklerle 1960’lara kadar devam etmiştir. Bu yasada, Ticaret Kanunundaki defterlere ek olarak İmalat Defteri, Muamele Defteri, Emtea İthalat ve İhracat Defteri, Satış defteri’nin tutulması da öngörülmüştür. Yani Muamele
Vergisi yükümlüsü Ticaret Kanunundaki defterler ile birlikte sekiz defter tutmak zorunda idi.
Görüldüğü gibi 1949 yılına kadar, her vergi yasası kendi
muhasebe defterlerini de belirliyordu. Bu duruma, vergi
usul kanununa sahip olunmamasının ve muhasebe ilke ve
kurallarının henüz belirlenmesinin neden olduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin en büyük vergi reformu 1949 vergi reformudur. Bu reform ile Vergi Usul Kanunu, Kurumlar
Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girerek
muhasebe uygulamaları daha düzenli duruma getirilmiştir. 1957 Yılında yenilenen Ticaret Kanunu ile de muhasebe
defter düzeni daha çağdaş bir şekle konulmuştur.
Şimdi Kazanç Vergisi ve Muamele Vergisi ile getirilen
Cumhuriyet’in ilk denetleme organizasyonuna da değinmek uygun olacaktır. Bu yasalar nasıl ki kendi muhasebe
düzenlerini kurmuşlardır; denetleme düzenlerini de kurmuşlardır. Örneğin Muamele Vergisi Yasası’nda (madde
36) şu ifadeler yer almaktadır : Sınai müesseselerin beyannamelerinde yazılı satış ve irsalat miktarları ile kıymetlerin
doğru olup, olmadığı senede en az bir defa hesap mütehassısları bulunan yerlerde bunlar, bu mütehassısların bulunmadığı yerlerde varidat tahakkuk memurları tarafından
müsessesenin imalat ve muanmele defterleri ve evrak-ı
müsbiteleri tetkik edilmek ve mevcutları tadat ve tespit
olunmak suretiyle kontrol edilir.

Buraya kadar Cumhuriyet Devrimleri’nin iki grup yasal düzenlemesi üzerinde durulmuştur : Türk Ticaret Kanunu ve
Vergi Kanunları …
Bu kısa incelemenin konusunu tamamlayabilmek için,
muhasebe düşüncesini etkileyen bir Cumhuriyet Devrimi yasasından daha söz etmek gerekmektedir. Bu yasa
1928 yılında kabul edilen Harf Devrimi Yasası’dır. Bu yasanın, muhasebe düşüncesi açısından önemini ortaya koyabilmek için biraz öncelere gitmek gereği vardır. Osmanlı, devlet muhasebesinde 500 yıl boyunca Merdiven Yöntemi denilen bir muhasebe yöntemi kullanmıştır. Bu bir
devlet muhasebesi yöntemidir ve İlhanlılar’dan alınmıştır.
Eski yazı düzenine göre Arap harfleri çerçevesinde, sağdan
sola yazı şekline göre geliştirilmiş bir yöntemdir. Osmanlıcada sözcüğün sonundaki Arap harflerin sonuncusunun
uzatılabilmesi, günlük defter muhasebe kayıtlarında maddeleri bir birinden ayırmak için kullanılan bir çizgi görevi görüyordu. 1879 Yılında padişah fermanı ile bu yöntem
yerini, bugünkü çift yanlı kayıt yöntemine bırakmış ve tarihteki görkemli yerini almıştır. Mevcut yöntemin etkisi altında çift yanlı kayıt yöntemine geçilince kimi sorunlarla
karşılaşılmıştır. Bunun nedeni, o zamana kadar kullanılan
Merdiven Yönteminin sağdan sola yazı kültürü ile gelişmiş olması, Çift Yanlı Kayıt yöntemi ise, Latin alfabesi kültürü ile soldan sağa yazı kültürü ile gelişmişti. Günlük defterde kolonların sağda mı, solda mı? olması gerektiği, bilançoda aktife sağda mı, solda mı? yer verilmesi gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Bu durumun yarattığı kargaşanın Latin alfabesinin kabulü ile son bulduğu ve Çift Yanlı Kayıt yönteminin eğitimde ve uygulamada önünün açıldığı bilinmektedir.
Cumhuriyet devrimlerinde muhasebe ile ilgili doğrudan
yasal düzenlemeler yoktur. Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve harf devrimi aracılığı ile muhasebe uygulamaları gündeme gelerek geliştirilmiştir. Ama çağdaş muhasebe düşüncesinin gelişiminin altında, dolaylı da olsa, Cumhuriyet yasalarının büyük katkısı olmuştur.

Bu ifadeler, bugünkü yeminli mali müşavirlerin yaptıkları denetim işine benzer bir denetimin yapılmak istendiğini
ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu denetleme maddesinin
uygulanmasında bir çok güçlükle karşılaşılmıştır. Ne yeterli hesap mütehassısı bulunabilmiştir , ne de yeterli muhasebe bilgisine sahip vergi memuru bulunabilmiştir. Uygulama zayıf kalınca devlet kendi denetleme ekiplerini oluşturmuş ve 1930’larda iki denetleme bürosu faaliyete geçirilmiştir : Muamele vergisi denetleme bürosu, Kazanç vergisi denetleme bürosu.. Bu iki büronun başında da iki efsane adam görev almıştır. Bunlardan birisi Rasim Saydar,
ikincisi de Ali Alaybek’dir. Bu iki denetleme bürosu birleşerek 1945 yılında, bugün etkin bir vergi denetleme kurulu
olan Hesap Uzmanları Kurulu’nu oluşturmuştur.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Meslek Mensupları ile KOBİ’lere Etkisi

Doç.Dr. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
İİBF, İşletme Bölümü
Öğretim Üyesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 14
Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmış ve bu tarihten itibaren
de ülkemizde özellikle de meslek mensuplarının tüm dikkatelerini bu kanuna çevirmesine neden olmuştur. Bilindiği gibi bu kanun
tasarısı yaklaşık 6 yıldır Meclis gündeminde beklemekteyken, hatta kanunun çıkması ile ilgili umutlar neredeyse tükenmişken bir
gece aniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır.
Yeni TTK ticari hayatın birçok alanında köklü
değişiklikler yaparken, çağın gereklerini yakalamaya çalışmakta ve bilgi sistemleri, internet, e-defter gibi birçok konuda ticari hayatın
önünü açmayı hedeflemektedir. Bu kanunun
özü itibariyle şu anda bir çok Avrupa ülkesindeki Ticaret Kanunları’ndan eksikliği bulunmamakla birlikte (ticari örf ve adetlerle yerleşik ve kültürel durumlar hariç) reform sayılabilecek bir çok uygulamayı da beraberinde
getirdiğini söylemek mümkündür.
Yeni TTK özellikle de 3568 sayılı meslek yasasına göre ruhsat almış SMMM ve YMM ünvanına sahip meslek mensuplarını daha fazla ilgilendirmektedir. Bu kanuna göre meslek
mensubunun ünvanının SMMM veya YMM
olmasının bir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kanun denetim ve müşavirlik hizmetlerine olan talebi artıracağından, meslek
mensuplarının yeni uzmanlık alanlarına yönelmelerini sağlayacaktır.
Kanun’da denetim konusu üç (3) ana gruba
ayrılmaktadır:
1) Bağımsız Denetçi (madde 400)
2) İşlem Denetçisi (madde 554)
3) Özel Denetçi (madde 438)
Bağımsız Denetçi (madde 400): SMMM veya
YMM ünvanlı meslek mensupları ya da bunların oluşturdukları denetleme şirketleri bağımsız denetim yapabilirler. Bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetim elemanlarının niteliklerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmelikle düzenleyecektir.
İşlem Denetçisi (madde 554): SMMM veya
YMM ünvanlı meslek mensupları ya da bun-
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ların oluşturdukları denetleme şirketleri işlem denetçiliği yapabilirler (madde 400’ün
son fıkrasına istinaden). İşlem denetçisi; şirketin kuruluşu, sermaye artırımı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet ihraç etme veya herhangi bir diğer şirket
işlem ve kararını denetler.
Özel Denetçi (madde 438): Kanun’daki özel
denetçi kavramı aslında adli muhasebeci kavramına işaret etmektedir. Özel denetçi atanması, hakim şirket, yavru şirket ilişkileri açısından uygulama alanı bulan bir yöntem olup,
gerekli görüldüğü hallerde; herhangi bir
pay sahibinin şirket merkezinin bulunduğu
asliye ticaret mahkemesine başvurması sonucu mahkemenin tayin edeceği bir kişinin şirketler topluluğu ile ilgili inceleme yapmasıdır. Her pay sahibi pay sahipliği haklarını kullanabilmek ve belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde
yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir.
Genel Kurulun istemi onaylaması halinde,
her pay sahibinin otuz gün içinde mahkemeye başvurma hakkı vardır. Aşağıdaki hallerde
özel denetçi atanmasına karar verilebilir;
• Şirketi denetleyen denetçi şirketin hakim
şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle
ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma
yazısı yazmışsa,
• Yönetim Kurulunun aldığı kararların şirketi zarara uğratması ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığı açıklamışsa,özel
denetçi atanması için Mahkemeye başvuru
yapılabilecektir (madde 207), (madde 406),
(madde 438), (madde 439).
Kanun meslek mensuplarına denetim işi dışında işletme danışmanı fonksiyonu da yüklemektedir. Buna göre meslek mensupları denetim dışında bir çok alanda şirketlere çeşitli
hizmetler sunabileceklerdir.
Bu Kanun muhasebe uygulamalarını tümden
değiştirmekte ve artık vergi kanunlarındaki değerleme hükümlerine göre değil Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK)
yayınladığı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) (veya ölçeğe göre KOBİ’ler
için TFRS) göre finansal tablolar düzenlenecektir. TFRS’lere göre düzenlenmesi gereken
finansal tablolar:
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1) Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
2) Gelir Tablosu (Finansal Performans Tablosu)
3) Nakit Akış Tablosu
4) Özkaynak Değişim Tablosu
5) Ve Dipnotlar
Ancak vergi matrahları, vergi mevzuatındaki değerleme hükümlerine göre beyanname üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca önümüzdeki aylarda uygulama kolaylığını sağlamak
amacıyla TMSK’nın, Tekdüzen Hesap Planında kapsamlı değişiklikler ile ilgili tebliğ yayınlaması beklenmektedir. Bu süreçte TÜRMOB, TTK’nın getirdiği yeniliklere meslek mensuplarını hazırlamak için kapsamlı eğitim programları hazırlamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakalığı’da Kanun’dan aldığı yetkilere dayanarak ikincil mevzuat hazırlıklarını hızla sürdürmektedir. Kanımca ikincil mevzuat Kanun’dan daha fazla ses getirecek ve tartışılacaktır. Çünkü Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın yetkilerini nasıl kullanacağı merak konusudur.
Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun KOBİ’ler için önem arz
ettiğini düşündüğüm bir maddesi daha bulunmaktadır.
Kanun’un 1530. maddesi önümüzdeki günlerde çok tartışılacaktır. Çünkü bu madde ticari hayattaki alıcı ve satıcı arasındaki tahsilat ilişkisini düzenlemektedir. 1530. Maddenin
özellikle de 5, 6,7 ve 8. Fıkraları ticari yaşamda çok şey değiştirecektir.
1530. maddenin 5. Fıkrası; KOBİ’leri korumaktadır.
“Sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin veya mal veya hizmetin alındığı veya
mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış gün olabilir. Şu
kadar ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak suretiyle taraflar daha
uzun bir süre öngörebilirler. Ancak alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal
üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını
taşıdığı hâllerde, ödeme süresi, altmış günü aşamaz.”
1530. maddenin 6. Fıkrası; vade geçmesi durumunda gecikme faizinin mutlaka alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
“Gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz ödeneceğini, alacaklının geç
ödeme dolayısıyla uğrayacağı zarardan borçlunun sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini öngören sözleşme hükümleri geçerizdir. Geçersizlik
durumunda yedinci fıkra uygulanır.”

melere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı,
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmalıdır.”
1530. maddenin 8. Fıkrası; taksitle ödemeyi ve KOBİ ile tarımsal ve hayvansal üreticilerin finansal güçlerini kaybetmelerini engellemeyi amaçlamaktadır.
“Mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bu maddenin ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri birinci taksit bakımından uygulanır. Her bir
taksit tutarının ödenmeyen kısmı yedinci fıkrada öngörülen
oranda gecikme faizine tabidir. Alacaklının küçük veya orta
ölçekli işletme veya tarımsal veya hayvansal üretici olup
borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde taksitle
ödemeyi öngören sözleşme hükümleri geçersizdir.”
Bu maddelerden ve 1530. maddenin gerekçesinden (ve
önerge gerekçesinden) açıkça KOBİ’lerin büyük işletmelere
karşı korunması amaçlanmıştır. Umarız bu madde önümüzdeki dönemlerde büyük sermaye gruplarının girişimleri ile
değiştirilmez ve Kanun maddesinden beklenen amaç gerçekleşebilir.
SONUÇ
• Yeni TTK şirketlerin kurumsallaşması için önemli bir yasal
dayanaktır.
• Kanun Muhasebe standartlarını ve denetim mesleğini öne
çıkarmaktadır.
• Kanun’un başarıyla uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,TÜRMOB, SPK, BDDK gibi kurum ve kuruluşların uyum içinde birlikte çalışmasına bağlıdır.
• Kanun şirketlere, ortaklara, yöneticilere birçok yenilikler
getirmektedir. Bu yeniliklerin meslek mensuplarına olduğu
kadar iş dünyasında da iyi aktarılması gerekir.
• Tüm meslek mensupları bu kanun ile gelen fırsatları iyi değerlendirmeli ve yapılacak eğitim programlarına katılarak
hazırlıklarını tamamlamalıdırlar.
Doç.Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi
İİBF, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

1530. maddenin 7. Fıkrası; yeni bir temerrüt faizi hesaplama
şekli ticari hayata girmektedir.
“Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç öde-
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ODA DENETLEME KURUL’ LARININ İŞLEYİŞİ
Çok saygıdeğer Ordu’lu meslekdaşlarım,
Oda derginizin bu ayki sayısında sizlere
seslenme şansı verdikleri için Sevgili Oda
Başkanım Ertuğrul Yüksel nezdinde Ordu
Odası Yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Mustafa Engin
SMMM
Samsun SMMMO
Denetleme Kurulu Bşk.

Sahibi olduğumuz ve fiilen uygulamakta
olduğumuz mesleğimizin sorumluluğu ve
iş yükü her geçen gün artmaktadır. Tüm
bu iş yoğunluğu içerisinde odaların idare edilmesi Meslek mensuplarının ve çalışanların eğitime tabi tutulması ve meslek
mensuplarının her alanda da temsili gerekmektedir.
Bu yüzden bütün bu yoğunluğa rağmen
Türkiye’nin dört bir tarafında mesleğimizi
başarıyla temsil eden tüm oda yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.
Odalar bildiğiniz üzere Yönetim Kurulu,
Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu olmak üzere üç kuruldan oluşmaktadır. Oda
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri 3568 sayılı yasanın 27. maddesinde belirtilmiştir.
Oda Denetleme kurulu , Genel Kurul üyeleri arasından üç yıl süre için seçilen üç
üyeden oluşur. Ayrıca birde yedek üye seçilir.
Yönetim ve Disiplin kurulu üyeleri Denetleme Kurulu’na seçilemezler.
Denetleme Kurulu üyeleri seçildikten sonra ilk toplantıda kendi aralarında bir başkanseçerler.
Denetleme kurulu , odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.
3568 sayılı yasanın 27. maddesinde görüldüğü üzere Denetleme Kurulu’nun görev
ve yetkileri çok kısa olarak tanımlanmıştır.
Genel işleyişi ve çalışma kuralları hakkında detaylı bir açıklama veya yönerge bulunmamaktadır.
Bu kısa açıklamada iki husus öne çıkmaktadır;

28

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

1- Oda denetleme kurulu; Odanın sadece
hesaplarını denetlemekle kalmaz, aynı zamanda odanın tüm işlemlerini de denetlemekle görevlidir. Yani Odanın stajerleri
ile ilgili işlemlerinden diğer odalar ve Türmobla alakalı tüm işlemlerine, yazışmalarından, eleman alımına kadar , Yönetim
Kurulu tarafından yapılan işlemlerin ve
harcamaların Genel Kurul kararlarına uygunluğuna kadar geniş bir çerçevede görev yapar.
2- Oda denetleme kurulu’nun bilgi vereceği ve raporlarını sunacağı tek yer Genel
Kurul’dur.
Yani Oda Denetim Kurulu mevcut oda
yönetimine veya Türmoba karşı sorumlu değildir. Sorumlu olduğu ve rapor vereceği tek yer Genel Kurul’dur yani oda
mensuplarıdır. Bu yüzden Oda Denetim
Kurulu’nun görevi ve sorumluluğu oldukça ağır ve önemlidir.
Oda Denetim Kurulları; Genel Kurulda,
oda mensuplarından seçimle aldıkları yetkiyi, Oda Yönetim Kurulları’nın odaları,
3568 sayılı meslek yasası ve diğer yasalara ve Genel Kurul Kararlarına uygun yönetip yönetilmediğini denetler ve bu suretle oda mensuplarının hak ve menfaatlerini korur.
Oda Denetim Kurulları ; oda üyelerince
seçildikleri için tamamen bağımsız olarak haraket ederler. Oda denetim Kurulları
görevlerini yaparken, ön yargıdan uzak ve
tamamen objektif olarak ,yasalar çerçevesinde hareket etmelidir.
Kavgadan ve karmaşadan uzak , tüm
meslek mensuplarının el ele, omuz omuza
olduğu haksız rekabetin olmadığı , meslek
haysiyetinin ve onurunun önde tutulduğu
güzel günlerde çalışmak ve yaşamak dileğiyle.
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SERBEST MESLEK MENSUBU 4/A KAPSAMINDA SİGORTALI OLABİLİR Mİ ?
3568 sayılı ‘Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’nun 45’inci maddesinde meslek
mensubuna yasak edilen faaliyetler maddeler halinde belirtilmiştir. Anılan maddede; serbest muhasebeci mali müşavirler
bu unvanlarla, yeminli mali müşavir ise bu
unvan ve tasdik yetkisiyle; serbest muhasebeci mali müşavirlik meslek konusunu
içeren işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek
ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamayacakları hüküm altına alınmıştır.
Bunun yanı sıra; 31 Ekim 2000 tarih, 24216
sayılı resmi gazete’de yayınlanan disiplin yönetmenliği’nin 7/b maddesinde; çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla 3568 sayılı kanunun 2’nci maddesinde
yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışması halinde, geçici olarak mesleki faaliyetten men edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
Yasa ve yönetmenlik hükümlerinden anlaşılacağı gibi, yasak ve uygulanacak ceza
meslek mensubunun mesleki konularda
hizmet akdi ile bağımlı olarak çalışmasına
yöneliktir.

(emekli sandığı) kapsamında, ssk, bağ-kur
sigortalılık hallerinin çakışması durumunda ise, önce başlayan sigortalılık durumuna bakılmaksızın, 5510 sayılı yasanı 4/a
(ssk) statüsünde sigortalı sayılacaktır.
Kendi hesabına 4/b (bağ-kur) kapsamında sigortalılık statüsüne tabi olarak çalışan serbest meslek mensubunun faaliyetine son vermeden, meslekleri dışında herhangi bir işle, hizmet akdine dayalı olarak
çalışmaları halinde, işe giriş tarihi itibariyle bağ-kur sigortalılığı sona erecek ve zorunlu olarak 5510 sayılı yasanın 4a maddesi (ssk) statüsünde sigortalılığı başlayacaktır. 4/a kapsamında sigortalı olanlar
ise, daha erken emekli olmanın sağladığı
avantajın yanı sıra daha çok emekli maaşı
bağlanmaktadır.

Faruk DOĞAN
Oda Meclis Komisyon Üyesi
SMMM

Mali müşavir ve muhasebecilerin 4/a
kapsamında çalışması önünde mesleki
yasal mevzuat açısından engel olması halinde ise, Türmob’un bu hususun düzeltmesi konusunda özellikle meslek mensupları ile diğer kendi nam ve hesabına
çalışanlar arasında oluşan haksızlığın giderilmesi konusunda çalışmalar yapması
meslektaşlarımızın menfaatine olacaktır.

Yukarıda belirtilen ve yürürlükte olan
mevcut hükümden hareketle, meslek
mensubu; yönetici, alış/satış elemanı veya
bunlara benzer işlerin yürütülmesi amacıyla bir işyerinde hizmet akdi çalışmasının önünde yasal bir engelin olmadığını
düşünüyorum. Bu bağlamda;
Torba yasa olarak tanımlanan 6111 sayılı yasanın 33’ncü maddesi, 5510 sayılı yasanın 53’ncü maddesinde önemli bir değişiklik yapmıştır. Yapılan bu değişiklikle; SSK, bağ- kur, ve emekli sandığı kapsamında sigortalılık hallerinin çakışması
halinde, öncelikle 5510 sayılı yasanın 4/c
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HAKSIZ REKABET VE ETİK SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Birincisinin Mersin’de, ikincisi Yalova’da gerçekleştirilen Türkiye Haksız Rekabet ve Etik Kongresinin üçüncüsü 81 İlden 1000 civarında meslek
mensubunun katılımı ile 8/9 Nisan 2011 tarihlerinde, Hatay İlinde, Antakya Otoman Placçe’de
gerçekleştirildi.

Murat Başaran Sağra
SMMM
Denetleme Kurulu Başkanı

Kongreye, Ordu S.M.M.M. Odasını temsilen Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel, Haksız Rekabet Kurulu
Başkanı Ahmet Sayan, Denetleme Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra ve Oda Etik Kurulu Sekreteri Turgay Altunışık katıldı.
Kongreye, Hatay Vali yardımcısı Kadim
Doğan’ında Vali adına katılım gösterdiği geniş
katılımlı kongrede açılış konuşmasını ev sahibi
sıfatı ile Hatay SMMM Odası başkanı ve aynı zamanda Türkiye Haksız Rekabetle mücadele kurulu (TÜRHAK) yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Korkmaz yaptı.
Hatay vali yardımcısı, yaptığı konuşmasında katılımcılara Hatay ili coğrafi, tarihi, kültürel yönleri ile bilgiler sunmuştur.
Hatay SMMM Odası başkanı Abdullah Korkmaz,
konuşmaları sırasında özellikle TÜRMOB Genel
Başkanı Nail Sanlı’ya meslektaşları adına dert
yanarak “Sayın Genel Başkanım, bildiğiniz üzere meslek mensuplarına yüklenen angaryaların
sonu bir türlü gelmemektedir, bu durum meslek mensuplarımız arasında hakli bir tepkiye neden olmaktadır. Artık buna bir dur denmeli” diyerek seslendi. Konuşmasının devamında haksız
rekabetin önlenmesi için yasal düzenleme gerektiren yönleri bulunduğunu belirten Korkmaz
ancak, haksız rekabetin diğer bir boyutunun ise
yasal yönlerinden daha önemli olduğunu ifade etti ve özeleştiride bulunarak” Öncelikle kendi emeğimize saygı duymak ve bunu bir yaşam
felsefesi haline getirmek zorundayız diye konuşmasını devam ettirdi.
Kongrede TÜRHAK ve aynı zamanda İstanbul
SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan konuşmasını “2013 yılı bizim acımızdan milat olacaktır, bugüne kadar vergi için muhasebe yaptık, ancak
bugünden sonra bilgi için muhasebe yapacağız,
bunda kararlıyız” diye sürdürdü.
“Haksız rekabetin önlenmesi için öncelikle haksız rekabet ortamının yaratılmaması gerekmektedir. Bu görev, başta TÜRMOB olmak üzere Tür-
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kiye genelindeki tüm odaların sorumluluğundadır, bu bağlamda mesleki özel kavramın içi doldurularak mesleki vizyon yükseltilmelidir” diye
konuşmasına devam etmiştir.
Kongrede TURMOB Genel Başkanı Nail Sanlı
yaptığı konuşmasında “Ülkemizde yapılan haksız rekabet şekillerine değinerek bunların; karşı meslek grubunda olanlar, karşı meslek grubunda olmayanlar, reklam yolu ile yapılan, ruhsat kullandırılması, yasal düzenlemeler, ekonomik kriz ve ücret tarifelerinde yaşanıyor. Bunlarla ilgili çeşitli ve etkin çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor, edilecektir. Bu konular
hakkında meslek mensubu meslektaşlarımız devamlı bilgilendirilip uyarılmaktadır” diye konuşmalarını devam ettirdi.
Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi, kurumsallaşma sürecinde Haksız rekabet
konulu oturum Muğla SMMM Odası başkanı Hasan Demir’in başkanlığında devam edildi. Kongrenin 1. günü 8.Nisan.2011 tarihinde haksız rekabet konularının işlendiği tartışıldığı bir oturum olup Oturum TÜRMOB Genel Baş. Yrd. Ülkü
SÖZMEZ başkanlığında Prof. Dr. Cemal İBİŞ,
“Büro Yönetim Modülleri hakkında”, Erol Demirel
“Kurumsallaşma Projesinin ortaya konması” hakkında, Hüseyin Gürer “Kurumsal bir deneyim”
hk., Prof Dr. Aydın Ayaydın “Haksız rekabette yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” hk., Halim
Arı “Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde oluşan haksız rekabet” hak., İbrahim
Kaynar “Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamadan oluşan haksız rekabet” hk., Nurettin Çekici “reklam yoluyla haksız rekabet” hk. ve Prof
Rüstem Hacırüstemoğlu başkanlığında, Prof.Dr.
Serkan Özkan, Doç.Dr.Volkan Demir, Doç.Dr. Orhan Çelik bu oturumda Haksız rekabetle ilgili olarak konuşmacı Panelist Akademisyenler,
Haksız rekabet konulu araştırmalarını, çalışmalarını katılımcı meslek mensuplarıyla paylaşarak
bilgiler sundular.
Kongrenin ikinci günü, 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Etik kongresi yapıldı. Bu oturumda açılış konuşmasını yapan TÜRMOB Genel Başkan
yardımcısı Ülkü Sönmez, katılımcı meslek mensuplarına da dağıtılan Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu bünyesindeki “Uluslararası
Etik Standartları Kurulu” tarafından yayınlanan
ve TÜRMOB tarafından da Orijinalinden Türkçeye çevrilen “Profesyonel Muhasebeciler için Etik
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Kuralları El Kitabı” 2010 yılı baskısı olan eser hakkında katılımcı meslek mensuplarına bilgiler verdi. Eserin muhasebe etik
kuralları ve çözümleri hakkında her muhasebeci Mali Müşavirin okuyup incelemesi gereken baş ucu kitabı eseri olduğunu
vurguladı ve El kitabı ile ilgili, Profesyonel Muhasebeciler İçin
Etik Kuralları El Kitabı’nın içeriği ile ilgili bilgiler de veren Sönmez, “Bu çalışmada, Etik Standartların genel uygulanışına ilişkin olarak; Muhasebe etiği ve temel prensipler, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve gerekli özen, gizlilik ve mesleki davranış konuları yer alıyor. Serbest profesyonel muhasebeciler için de, çıkar çatışması, ücret ve diğer ödemeler, mesleki hizmetlerin pazarlanması, hediye alma ve ağırlama, tarafsızlık ve bağımsızlık konularını açıklıyor. Kitapta, bağımlı çalışan profesyonel muhasebecilere yönelik, potansiyel çatışmalar, bilginin hazırlanması ve raporlanması, yeterli uzmanlıkla hareket etme, finansal çıkar ve rüşvetler konuları yer alıyor.
Bu kitap, serbest çalışan ve tüm meslek mensuplarına yararlı olacaktır” dedi.
Mesleğimiz hızla değişiyor
Mesleklerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde hızla değiştiği bir süreci yaşadıklarını ifade eden Ülkü Sönmez, “Yeni yasal
düzenleme ve uygulamaları bizleri bekliyor. Ancak değişmeyen bir şey var, o da etik ve ahlaki değerler. Etik, mesleğimizin ve meslek mensuplarının vicdanıdır. Etik ve meslek ahlakına yönelik ne kadar düzenleme yapılırsa yapılsın, kalbimizin
ve vicdanımızın sesini dinlemezsek bu düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir. Muhasebede etik ‘kanunlara uygun
işlemlerin yanı sıra, toplumun güncel değer ve yargılarına da
önem vererek, güvenilir bilgilerin topluma sunulması’ olarak
tanımlanabilir” diye konuştu. Temel unsurlar ön plana çıktı.
Bu tanım kapsamında meslek etiğini içeren bazı temel unsurların ön plana çıktığını da söyleyen ve bunları, sorumluluk,
kamu çıkarı, dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık ile özenli çalışma olarak ayıran Sönmez, “Sorumluluk; bağımsız olarak çalışan meslek mensuplarının adına iş yaptıkları bireye, meslektaşlarına ve kamuya karşı eşit mesafeli olduklarını bilerek, faaliyetlerinin herhangi bir tarafın lehine veya aleyhine bozulmamasını ifade eder. Kamu çıkarı, yapılan faaliyetler sonucunda, kamu yararı gözetilerek, genel ekonominin aleyhinde,
durumların ortaya çıkmasının engellenmesidir” dedi.
Meslek ahlakıyla hareket edilmeli.
“Dürüstlük, sorumlu olunan tüm tarafların hakkının her nedenle olursa olsun değişmeyeceği fikrinin sorumlu olunan taraflara verilerek, onların nezdinde gerekli güvenin sağlanmasıdır” diyen Sönmez, “Tarafsızlık ve bağımsızlık, bir taraf adına
ücret karşılığı iş yapılıyor olsa bile meslek mensuplarının yapılan iş sürecinde bağımsız olduğunu düşünerek tarafsız olarak faaliyetlerini sürdürmesidir. Özenli çalışma, sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirilen faaliyetlerin, teknik bilgiye sahip olarak, meslek ahlakının vermiş olduğu bir anlayış kapsamında hareket edilmesidir” dedi.

Bağımsız denetime ve bağımsız denetçiye talep arttı.
Mesleklerinin son dönemlerde kabuk değiştirdiğini ve yeni
alanlar ile yeni sorumluluklarının geldiğini belirten Sönmez,
yeni yasal düzenleme ile başta yeni Türk Ticaret Kanunu olmak üzere çeşitli düzenlemelerde, bağımsız denetime ve bağımsız denetçiye olan taleplerin her geçen gün arttığını vurguladı. Bu gelişmelerinde meslek mensupları için önemli bir
fırsat olduğunu da ifade eden Sönmez, bu fırsatlardan yararlanabilmenin bir koşulu olduğunu da belirtti.
Ahlaki değerler dikkate alınmalı
Meslek mensuplarının bağımsız denetim alanında yeterli bir
donanıma sahip olması gerektiğini ve bu donanımın ancak
eğitimle sağlanabileceğini vurgulayan Sönmez, “Bu çalışmalarda başarının sağlanabilmesi için yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olunması gerekiyor. Bunun yanı sıra, her zaman
vicdanımızın sesini dinlememiz, ahlaki ve etik değerleri dikkate almamız gereklidir” dedi.
Konular teker teker ele alındı.
Konuşmaların ardından yapılan oturumlarla devam edilen
toplantı, Etik ve Kendini Tanıma, Meslek Etiğine Sosyal Psikolojik Yaklaşım, Muhasebeciler Neden Etik Davranmalı? Etik Liderlik, Meslek Örgütlerinin Etik Liderliği: Sorunlar ve Öneriler, Muhasebe Etiğinde Güncel Yaklaşımlar, Denetimde Etik,
Muhasebede Etik, Vergi Muhasebesinde Etik, Muhasebe Mesleği Etiği Kurallarının Genel Değerlendirmesi konularıyla devam eden kongrenin son gününe ayrıca Doç. Dr. Semra Aşçıgül “Etik ve kendini tanıma konusu” hk., Prof.Dr.Serkan Özkan
“Uygulama- Açıklamalar” hk., Doç.Dr.Gonca Günay ve Dr.Olca
Dalkılıç “Meslek etiğine soysa-psikolojik yaklaşım” hk., Prof.
Dr.Can Sımga Mugan “muhasebeciler neden etik davranmalı
konusu” hk., Burhan Gezgin “Etik liderlik, Meslek Örgütlerinin
etik liderliği; sorunlar ve öneriler” hk., Ferruh Tunç “denetimde
etik” hk, Vedat Adak “Muhasebede etik” hk., Ercan Akkuş “vergi muhasebesinde etik” hk., Prof.Dr Mehmet Özbirecikli ve
Öğr.Gör.Yusuf Işık “Türk Üniversitelerinde İşletme ve muhasebe etiği eğitimi genel durumu” hk., Doç, Dr. Çağnur Kaytmaz
Balsarı ve Araş.Gör. İbrahim Onur Öz “etik eğitiminde modern
yaklaşımlar” hk., Prof.Dr. Serdar Özkan uygulama sonuçları
hk., ayrıca Doç. Dr. Kıymet Tunca Çalıyurt, Abdülaziz Ural, İsmail Hakkı Baliç, Nevzat Barak, Abdullah korkmaz isimli panelistler de muhasebe Mesleği Etiği kuralları genel değerlendirilmesinde bulunarak kongre sona ermiştir.
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MESLEKTE HAKSIZ REKABET

Ahmet Sayan
Haksız Rekabet Kurulu
Başkanı / SMMM

Haksız rekabet, hak ve rekabet sözcüklerinin birleşimi
olup kelime anlamları; haksız, hakka uygun olmayan rekabet ise aynı amacı güden insanlar arasındaki yarıştır.
O zaman ortaya hakka uygun olmayan yarış çıkmaktadır. Yazımıza bu sözcüklerin anlamıyla başlarsak hukuk
ve ticaret çevresinde haksız rekabetin bir tarifini yapmak gerekir. Çok çeşitli tarifleri yapılmakla birlikte haksız rekabet bir kimsenin yanlış bilgi vererek veya doğruluk kurallarına aykırı davranışlarla aynı işi yapan diğer
bir kişinin müşterisinin azalması veya müşterisini yitirme tehlikesine neden olması şeklinde tanımlanabilir.

B- Mükellefe yanlış bilgi vererek kendisine gelmesine
sağlamak.

Bu tanıma göre tüm meslek mensupları mesleklerini
icra ederken nelerin ve hangi hareketlerin diğer meslek
mensuplarına zarar vereceğini anlamakta zorluk çekmeyeceklerini sanırım. Haksız rekabet tabi ki sadece meslek mensupları arasında ilişkilendirilemez ama bir haksız
rekabet yinede bir veya birden çok meslek mensubuna zarar vereceği gibi tüm meslek örgütüne de zarar verecektir. İlk bakışta göze çarpan haksız rekabet sayılan
olayların bir kaç tanesini belirleyelim.

Bu örnekler sayfalarca artırılabilir ancak biz olaya meslek odaları olarak baktığımızda yukarıda sıraladığımız
bu usulsüzlüklere haksız rekabet yapan meslek mensupları kendilerine bir miktar menfaat sağlama uğruna
kim yada kimlere zarar vereceğini düşünme yerine bir
sivil toplum örgütü olan meslek kuruluşumuza vereceği
zararı da düşünmelidir.

1- Meslek mensupları arasındaki haksız rekabet.
Meslek mensubu iş kabul ederken diğer meslek mensubunu yetersiz olduğunu, işi bilmediğini, çok ücret aldığını söyleyerek yarattığı haksız rekabet bu bölümün
önde gelen izahıdır.
2- İş sahiplerini kendisine gelmesini sağlayacak yanlış
bilgilendirme ve yersiz iş samimiyeti iş sahibinin muhasebecisi varken haddi olmayarak ona bilgi vermek bir
haksız rekabettir.
3- Meslek mensubu resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanlıdan bir kısmı ile kendisine menfaat sağlayacak ölçüde gayri resmi davranarak yaptığı hareketlerde bir
haksız rekabettir.
4- Korsan çalışanlarla gayri resmi ilişkiler kurarak yetkisini kullanıp onlara ve kendisine maddi kazanç sağlamak
bir haksız rekabettir.
5- En çok tartışılan ve gündemde olan ücret ve mali nitelikli haksız rekabetin en önemli bölümüdür.
Bu ve bunlar gibi daha bir çok haksız rekabet doğuran
alanlar ve faktörler olmakla birlikte
Bu zamana kadar odalarımızda ve TÜRMOB genelinde
bu tür vakaların neler olduğunu kısaca ele alalım.
Yukarıda belirttiğim ana hatlar etrafında şikayetler vardır. Bu şikayetler kayıtlara şöyle geçmiştir.
A- Fiyat düşürmek müşteri kazanmak;
İspatı ve düzeltmesi zor bir haksız rekabet uygulaması olup buna tenezzül eden meslek mensubu soruşturma anında inkara kalkışıp ücret kırmadığını belirterek
düzenlediği belge ve kayıtlarını kurallara uygun yapmaktadır.
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C- Meslek mensubu şifresini başkasına kullandırarak “
korsan muhasebeye destek vermek “ kendisine menfaat sağlamak.
D- Resmi görevlilerle anlaşarak müşteri kazanmak.
E- İşini takip ettiği mükellefleri yanıltarak haksız kazanç
sağlamak gibi daha bir çok örnekler var.

Bir yada birkaç kişinin çıkarları için meslek ve meslek
odalarımız leke almamalıdır. Bunları düzeltmek yaptırımlarla mümkün değildir. Meslek odalarımızda oluşan
haksız rekabet kuralları bunlarla mücadele edecektir.
Aslında bu mücadelede haksız rekabet vakalarının hem
tespiti zor hem de ispatı.
Durum böyle olunca tamamıyla insanlık unsurları öne
çıkmaktadır.
Nedir bunlar?
1-Dürüstlük 2- Güvenirlik 3- Tarafsızlık 4- Bağımsızlık
5- Sır saklama vb. gibi ahlaki unsurlar kendilerini gösteriyor.
Sonuç:
Meslek mensupları haksız rekabet ortadan kaldırmak
için samimi ilişkiler içerisinde olmaktadır. İyi ve sağlam
dostluklar kurulmalıdır. Meslek odamızın çalışmalarına,
toplantılarına, eğitimlerine ve etkinliklerine katılarak bu
ilişkilerini geliştirip ilerlettiğinde haksız rekabete tenezzül etme azalacaktır.
Bir telefon yeter; Meslek mensubu kendisine ait olmayan bir mükelleften gelen teklifi değerlendirirken buna
muhatap olan diğer meslek mensubu ile bir telefon görüşmesi yapabilse kendisinin yapacağı bir haksız rekabeti anında önlemiş olacaktır. En azından beklide kendisini yanıltan mükellefi niyetini anlamış olacaktır. Hatta meslek mensubu böyle bir durum karşısında muhatabı olacağı diğer meslek mensubu ile yüz yüze görüşse daha iyi sonuçlar çıkaracağı aşikardır. Haksız rekabet
ile mücadelede sadece oda kurallarının çabaları ile olmayacağı yada haksız rekabet kurulunun çalışmasıyla
olmayacağı düşünülerek her meslek mensubu ve mesleğimiz bildiği, duyduğu, gördüğü tüm olumsuzlukları odamıza bildirmeyi görev saymalıdır. Mesleğimiz ve
odamız bu tür çalışmalarla her zaman olması gereken
yerde olacaktır.
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BİLİRKİŞİLİK
Mahkemeler özel ve teknik bilgiyi gerektiren durumlarda,
uzmanlık gerektiren uyuşmazlıklarla ilgili konuların çözümünde bilirkişiye başvurulmaktır.

ları kullanma ehliyetine sahip olmaları gerektiği ve mümeyyiz küçüklerin veya kısıtlıların bilirkişi seçilme ehliyetinin bulunmadığı ileri sürülebilir.

Bilirkişinin sorununun çözümünde uzmanlığından faydalanan ve hakime yardımcı olan kişi olması nedeniyle alanında özel ve teknik konular bakımından uzman bir kişi
olması gerekir. Yargıçtaki, eksik teknik bilgilerin giderilmesinde yardımcılık görevinin üstlenmesi açısından da
ayrı bir özellik taşımaktadır.

Kanunlarımızda veya diğer mevzuat içinde, bilirkişiler
için belli bir yaş sınırı veya hukuki ehliyet aranmış değildir. Belki de bunun nedeni, sahip olduğu özel veya teknik bilgi alanında yargıca yardımcı olabilecek bir ehliyete sahip olmasının yeterli görünmesidir. Bunun için mesela on beş yaşındaki bir gencin de sahip olduğu özel bilgi ve teknik tecrübe nedeniyle yargıca yardımcı olabilmesi mümkündür.

Bilirkişinin seçilmesi konusunda Hukuk Mahkemeleri kanunu ve Ceza Mahkemeleri Usulü kanunu farklı düzenlemeler getirmiştir. Bilirkişi iki tarafın oy birliği ile seçilir. Anlaşamazlarsa yargıç tarafından seçilir. Tarafların karşılıklı bilirkişi önermedikleri ve bilirkişi üzerinde anlaşmadıkları saptanmadan resen atanması yasaya aykırıdır. Yukarıdaki cümlede açıkça anlaşılacağı üzere, bilirkişilerin adını
yargıca öncelikle önermek tarafların görevidir. Onlara sormadan atayamaz, seçemez oysa uygulamada yerine getirilmeyen bu hüküm bilirkişiler üzerinde birtakım şüphelere de yol açmaktadır. Yukarıdaki hükmün uygulaması yönünde Yargıtay`ın birçok kararı vardır.
Bilirkişinin seçimi ve kaç tane olacağının belirlenmesi yargıca aittir. Hukuk mahkemelerinden farklı olarak ceza
mahkemelerinde bilirkişi resen atanmaktadır ve belirli
hususlarda resmi bilirkişiler varsa özel nedenler bulunmadığı sürece bunlardan başkaları bilirkişi olarak atanmaz.
Ülkemizde bilirkişi kurumu tam anlamıyla oturmamıştır.
Bu nedenle bilirkişilik konusunda pek çok sorun vardır. Bilirkişilik kurumunun düzenlenmesinden tutun da, bilirkişinin seçimi, bilirkişi raporlarının gelmesinin aylar alması,
bilirkişi ücretleri konusunda belirli ölçütlerin bulunmaması, yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip bulunmayanların bilirkişi olarak seçilmesi, bilirkişi raporları arasında azami farklılıklar bulunması gibi.
Bilirkişiliği günün koşulları doğrultusunda çözüme kavuşturulmasına ihtiyaç vardır.
Bilirkişi Statüsü
Sosyal ilişkiler içinde karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargı makamlarının ve özellikle hakimin, sosyal ilişkilerin çok yönlülüğü ve karmaşıklığı ölçüsünde, mimar, mühendis, hekim, mali müşavir, jeolog,
grafolog, kimyager gibi farklı alanlarda uzmanlık sahibi kişilerin bilgisine ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Uzmanlık alanlarının her geçen gün daha da geliştiği ve derinleştiği günümüz dünyasında, hakimin sağlıklı bir yargılama için bu uzman kişilerin yardımına olan ihtiyacı kendini hissettirmektedir.
Bilirkişilik kurumu, yargılama usulüne ilişkin kanunlarımızda düzenlenmiş bir konudur. Bilirkişi, yargılama prosedürü içinde hakimin ihtiyaç duyduğunda başvurduğu
bir yardımcısı olarak değerlendirilmiştir. Yargıtay kararlarında “bilirkişinin görevi hakime yardımcı olmaktır” denilmektedir.
Hukuki ve Mesleki Ehliyet

Murat Güney
Oda Meclis Üyesi /SMMM

Tarafsızlık
Yargılama işinde özel veya teknik bilgisi ile yargıca yardımcı olan bilirkişinin, hiçbir etki altında kalmadan bilgi
ve görgüsünü mahkemeye sunması gerekir. Davanın tarafları ile akrabalık ve menfaat ilişkisinin bulunmaması, Bilirkişinin ortaya koyacağı görüş, o konunun uzmanı olan
herkesin üzerinde birleşebileceği genel, bilimsel ve evrensel bir görüş olacaktır.
Belirtilen hallerde bilirkişinin de tarafsızlığına gölge düşeceği kabul edilmelidir. Bu hallerin varlığında, itiraz yolu ile
bilirkişilerin reddi prosedürünü işletmeye bile gerek kalmadan, daha başlangıçta bilirkişilerin seçilmesine engel
olunmalıdır.
Bilirkişilerin tarafsızlığı, mahkemeye sunacağı görüşün,
bilimsel ve objektif kriterlere göre olmasını etkileyebilecek her türlü dış etkiden uzak olması demektir.
Dürüstlük
Konunun gerçekten uzmanı ve yargıcın tarafsız bir danışmanı olan bilirkişinin, görevi gereği doğruluktan ayrılmayan, bilgisini hiçbir etki altında kalmadan olduğu gibi
yansıtan ve bu arada görevi nedeniyle taraflardan hiçbir
menfaat sağlamayan ve beklemeyen bir ahlaki olgunluk,
tutarlılık ve dürüstlük içinde olması gerekir.
Gerçeği, doğru olanı beyan yükümlülüğü, özü itibariyle
ahlaki ve vicdani bir temele dayanan ve zaman içinde genel bir hukuk ilkesi haline gelmiş bulunan dürüst davranması bilirkişinin görevlerinden ibarettir.
Değişen yasalar karşısında çelişkili konuların çözüme kavuşturulmasında günümüzde bilirkişiliği ne kadar önemli
bir görev olduğu kaçınılmazdır. Bu nedenle bilirkişilik belli bir statüye kavuşturulmalıdır.
SONUÇ OLARAK;
Bu görevi üstlenenlerin alanlarında daha da uzmanlaşmalarının önü açılmalı, bir çatı altında bir araya gelmeleri sağlanmalı.
Bilirkişilikte her meslekten bilgi ve tecrübesine ihtiyaç duyulan günümüz yasalarında sorunların asgariye indirilmesinde özel ve teknik bilgi sahibi olan, sorunların çözülmesinde uzmanlığından faydalanılacak herkesin bu görevi
üstlenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim.

Yargılama hizmetinin önemi ve bilirkişinin bu etkinliğe
olan katkısı dikkate alındığında, bilirkişilerin medeni hak-
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MAKALE

KADIN OLMAK!!!!!!!!!!!!

Ayşe Varol Şentürk
Serbest MuhasebeciMesleki Dayanışma
ve Sosyal Kültürel
Etkinlikler Komisyon
Üyesi

Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1800’lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları için greve giden kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında
fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak ölmeleriyle gündeme geldi. Kadınlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
8 Mart’ta eşitlik isteklerini daha yüksek sesle
dile getiriyorlar.
Kadınlar günü; kadının bir ana, bir bacı, bir
doktor, bir öğretmen yani kısacası kadının bir
insan olduğunu ve kadının karnından sıpayı eksik etmeyeceksin diyen erkeklere ve yine
kadına el kaldırmayı marifet bilen erkeklere
bütün bunları hatırlatmak için senede bir gün
de olsa maalesef gereklidir.
Gönül isterdi ki , sinemaya gitti diye bir kadın
kardeşi tarafından dövülmesin-öldürülmesin,
kocası öldü diye kocasının kardeşiyle evlendirilmesin ensest kurbanı olmasın yakınları tarafından eşya gibi pazarlanmasın, 8 mart
çiçekleri sadece doktor kadın-avukat kadınöğretmen kadına gitmesin.Bankacı, öğretmen, avukat kadınlar şiddete uğradığında
sessiz kalmasın, ve aile içi eğitime kız çocuklarından başlansın……….gönül isterdiki…..
Lakin Türkiye’de kadın olmak değeri bilinmeyen bir elmas olmaktır çoğu zaman.
Türkiye’de kadın olmak özgürlük için mücadele gerektirir. Kimse savaşmadan bir şey vermez onlara, mutlaka çile çekmeleri gerekmektedir. Kadın olmak denilince çok şey çıkar
aslında insanın karşısına. Anlatamazsın çoğunu ne sen nede bir çok mücadele veren insan, kadın olmanın derdini.
Adam olmadan önce insan olmayı erkeklere
ana vasfıyla önce biz kadınların biraz daha itinayla öğretmeye çalışması gerekmektedir. İnsan olabilmenin en temel unsurudur kadın.
En büyük mutlulukların arkasındaki kahraman, Allahın kadını bir emanet olarak verdiğini unutan adamlara adam olmadıklarını anlatan sessiz bir aktördür kadın……….
Kadınlar,onlar ninelerimiz,onlar analarımız,
onlar eşlerimiz,onlar sevgililerimiz ve onlar biricik kızlarımız.Her ne kadar inkar yolunu seçsekte ne yazık ki ülkemizde kadın erkek ayırımı taa doğumdan başlıyor ve tüm
yaşamları boyunca bu böyle devam ediyor.Bir
baba adayına çocuğunun ne olmasını istediği
sorulduğunda %98 cevap erkek çocuk olarak
veriliyor.Halen ülkemizin büyükçe bir bölümünde kız çocukları için “okuyupta ne olacak”
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tarzında ilkel bir düşünce hakim olup 21.yüzyılda kız çocukları önce cahilliğe sonrasında
ise kocasının insafına terk ediliyor.
Özel sektörde olsun kamu sektöründe olsun
yapılan iş yapan kişinin cinsiyetine göre ücretlendiriliyor ne yazık ki mağdur edilen yine
kadınlarımız oluyor.
Tarlada kadın çalışıyor, fabrikada kadın çalışıyor, ofiste kadın çalışıyor, evinde kadın çalışıyor, ev ekonomisini yönlendiriyor, geleceğimiz olan çocuklarımızı onlar yetiştiriyor ancak
o hiç bir şey bilmiyor o anlamıyor onun kafası çalışmıyor.
Eskiden merak ederdim bir sürü özel gün var
ama erkeklere özel bir gün neden yok diye?
Şimdi ise biliyorum özel günler çıkarıldığında
senenin tüm günleri erkek günleri imiş meğer.
Bendeniz, tüm dünya kadınlarının makûs talihlerini yenip böylesi özel günlere ihtiyaçlarının kalmadığı özgür, adil bir dünya diliyor, ancak günün modasına binaen tüm kadınların 8
Mart dünya kadınlar gününü kutluyorum…

VE KADINLAR
Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız. (Nazım HİKMET )
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ULUSAL BASINDAN

Muhasebede sınırlı uygunluk denetimi
Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 227’nci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığı:

Dr. Veysi SEVİĞ

* Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı yasaya
göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve
faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya...
* Vergi yasalarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını, Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya...
Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yasal düzenleme gereği olarak beyannameyi imzalayan
veya tasdik raporu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik
raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadırlar.
Konuya ilişkin olarak “TÜRMOB” tarafından alınmış bulunan “Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali
müşavirlerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227’nci
maddesine göre imzalanacak vergi beyannamelerinde
uyulacak esaslara ilişkin mecburi meslek kararı”na göre,
bu sorumluluğun meslek mensuplarına müştereken ve
müteselsilen yüklenebilmesi için iki koşul vardır.
Birinci koşul, vergi beyannamelerinde yer alan bilgilerin defterlere uygunluğudur. Bu hükümle, vergi beyannamelerinin imzalanmasında meslek mensubunun yüklendiği görev ve sorumluluk yalnız defterlere dayanan
bilgilerle sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlamaya defterlerin
onayları ile ilgili bilgiler gibi şekli olanlar da dahil olmak
üzere muhasebe kayıtlarına uygun olarak hazırlanan
vergi beyannamelerinin ekindeki finansal tablolar ile hesap özetleri dahildir.
İkinci koşul, söz konusu defterlerdeki kayıtların dayanaklarını oluşturan belgelere uygunluk dışında, defter kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları ile
vergi mevzuatına uygunluğunun araştırılması, meslek
mensubundan talep edilen hizmetin kapsamındadır.
Sorumluluğu gerektiren bu durumlar nedeniyle vergi
beyannemelerinin imzalanması öncesi meslek mensuplarının sınırlı uygunluk denetimi yapmaları gerekmektedir.
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Sınırlı uygunluk denetimi (SUD) işletme içinden veya dışından yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara ve devlet müdahalesinin olduğu durumlarda yasal
düzenlemelere uyulup uyulmadığını araştırmaktır. Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 227’nci maddesine göre, talep edilen uygunluk denetimi sınırlandırılmış olup, kayıtların dayanağı olan belgelerle uygunluk koşulunu getirmiştir. Bu denetimin yerine getirilmesinde üçüncü kişilerle uygunluk, belgelerin doğruluğunu araştırma gibi
yükümlülüklerin yerine getirilmesi istenmiştir. Bu nedenle Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 227’nci maddesine göre vergi beyannamelerinin imzalanması için yapılacak sınırlı uygunluk denetiminin (SUD) konusunu, işletmenin tuttuğu defter kayıtları ve yapmış olduğu işlemler oluşturmaktadır. Denetim kriteri ise yasalar, şirket
ana sözleşmesi, şirketin iç yönelgeleri, iş sözleşmeleri dışında genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları ve
standartları ile defter kayıtlarının dayanağını oluşturan
belgelerin yasalara uygun nitelikte olmasıdır. Vergi Usul
Yasası’nın mükerrer 227’nci maddesine göre yapılacak
SUD faaliyeti karşıt inceleme ve üçüncü kişilerle uygunluğu içermediği için vergi revizyonu olmadığı gibi, doğruluk denetimini içeren ve karşıt inceleme yetkisiyle gerçekleştirilen yeminli mali müşavirlerin tasdik faaliyeti de
değildir. Vergi beyannamelerinin imzalanmasında meslek mensuplarının SUD faaliyeti, vergi beyannamelerinin
ekindeki finansal bilgilerin veya hesap özetlerinin defterlere uygunluğu ile bu kayıtların doğru bir şekilde ve
dayanakları olan belgelere uygun yapılması amacına yönelik bir ön denetimdir.
Vergi beyannamelerin imzalanması amacıyla yürütülecek SUD faaliyeti, defter tutma yükümlülüğüne göre yürütülmektedir. Bu bağlamda da...
* İşletme defteri veya serbest meslek kazanç defteri esasına göre tutulan defterlere dayanan vergi beyannamelerinde SUD faaliyeti,
* Bilanço esasına göre tutulan defterlere dayanan vergi
beyannamelerinde SUD faaliyeti farklı olmaktadır.
SUD tamamlandıktan sonra varılan kanaat olumlu ise
vergi beyannameleri koşulsuz olarak imzalanır. Bu imza
olumlu rapor niteliğindedir. İmza sırasında TÜRMOB’dan
alınan ve sıra numaralı olan serbest muhasebeci ile serbest muhasebeci mali müşavirlerin kaşelerini yeminli mali müşavirlerin ise mühürlerini kullanmaları zorunludur.
Meslek mensupları, müşteri tarafından kendilerine verilen belgelerin muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kurallarına uygun ve doğru olarak kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu kayıtlara dayanarak mali tabloların çıkarılmasını sağlamalıdır.
Kaynak : Referans Gazetesi
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“Bir kahve lütfen, az şekerli olsun” der gibi oldu...

Bu nedenle, çok kişi “Kendimin dışında güvenebileceğim dört kişi daha bulabilmek çok zor” diyerek, anonim şirket yerine limited şirket kurmayı tercih ediyor.
Nitekim, ülkemizdeki anonim şirket sayısı 67 bin 26
iken, limited şirket sayısının 504 bin 57 olması da
bunun göstergesi..
YASA DEĞİŞTİ
1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, şirketlerle ilgili
yeni bir dönem başlayacak.
Bu tarih itibariyle yürürlüğe girecek olan “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu” ile gelen yeniliklerden
biri de “tek kişilik anonim şirket kurulabilmesi” ile ilgili..
Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) uyarınca, tek kişilik
anonim şirket kurulabilmesine ya da mevcut anonim şirketteki ortak sayısının bire düşmesi halinde,
tek kişilik anonim şirket olarak faaliyetine devam
edebilmesine olanak sağlanıyor (YTTK. Md. 338).
Buna göre; gerçek kişiler ya da dernek, vakıf ve
üniversite gibi tüzel kişiler, tek ortaklı anonim şirket
kurabilecekler. Ancak şirketin tek kişi tarafından kurulması halinde, pay sahibinin adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının da şirket ile birlikte tescil ve
ilan edilmesi gerekecek (YTTK. Md. 338/f.2).
FAALİYET KONUSU
Eski Türk Ticaret Kanunu’nda (ETTK), anonim şirketin faaliyet konusunun, ana sözleşmede açıkça gösterileceği hükmü yer alıyordu. Buna göre, bir anonim şirket, ana sözleşmesinde yer almayan bir konuda faaliyet gösteremiyordu.

ASGARİ SERMAYE
ETTK’ya göre, anonim şirketlerin
esas sermayesi 50 bin liradan az olamıyor.
YTTK’nın 332. maddesine göre; kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan
anonim şirketlerde, başlangıç sermayesinin 100 bin
liradan aşağı olmaması gerekiyor.
Sermayenin de yüzde 25’inin tescilden önce, kalan
yüzde 75’inin ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekiyor (YTTK. Md.344/f.1).

skizilot@yaklasim.com

Anonim şirket denilince, akla hemen “en az beş ortağın gerekli olduğu” geliyor.

YTTK ile bu uygulamaya son verildi.
YTTK’nın yürürlüğe girmesi ile anonim şirketler artık ana sözleşmelerinde şirketin faaliyet konularını yazmak ve bu konularla sınırlı olarak faaliyette bulunmak zorunda olmayacaklar.

Şükrü KIZILOT
KIZILOT
Şükrü

Az şekerli kahve hazırlamak kolay. Peki.. tek kişilik
anonim şirket kurmak da mümkün mü?

YABANCI SERMAYEYE ETKİSİ
Tek kişilik anonim şirket kurulabilmesinin, yabancı şahısların ya da yabancı sermayeli şirketlerin
Türkiye’ye gelmesi ve yatırım yapmasını da olumlu
etkileyeceği tahmin ediliyor.
Böylelikle, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancılar, yanlarına başka ortak almaya ihtiyaç duymadan da anonim şirket kurabilecekler.
Tek kişilik anonim şirketin, bazı sakıncalarının da
olabileceği kuşkusuz. Örneğin, şirket tüzel kişiliğinin mal varlığı ile şirket kurucusunun mal varlığının
birleşmesi yani şirketin mal varlığı ile kurucusunun
mal varlığı arasında, hukuken var olması gereken
ayırımın oluşmaması gibi..
Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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HOŞGELDİNİZ

ARAMIZA YENİ KATILANLAR
Oda Sicil No : 433
SMMM Erdem BEKTAŞ
1977 Ordu Doğumlu. 2006/2. Dönem SMMM Yeterlik Sınavını Kazanarak Ekim 2006
Tarihinde İstanbul SMMM Odasına Kaydını Yaptırdı. Kasım 2010 Üyelik Kaydını Odamıza
Naklini İsteyerek, 13.12.2010 Tarihi İtibariyle Odamıza Kaydını Yaptırdı.

Oda Sicil No : 434
SMMM Şadi Hakkı EGE
1962 Kesikkapu Doğumlu. Gazi Üniversitesinden Mezun Olmuştur. 2007/1. Dönem
SMMM Yeterlik Sınavını Kazanarak, 10.01.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza Kaydını Yaptırdı.

Oda Sicil No : 435
S.Muh. Muzaﬀer GÜRSOY
1973 Ordu Doğumlu. 1991 Yılında Ordu Ticaret Lisesinde Mezun Oldu. 2010/3. Dönem
S.Muh. Yeterlik Sınavını Kazanarak, 17.01.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza Kaydını
Yaptırdı.

Oda Sicil No : 436
S.Muh. Hatice YALDIZ BİNGÜL
1975 Gökçebel Doğumlu. 2003 Anadolu Üniversitesinden Mezun Oldu. 2000/3. Dönem
S.Muh. Yeterlik Sınavını Kazanarak, 31.01.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza Kaydını Yaptırdı.

Oda Sicil No : 437
SMMM Hatice EREN
1978 Ünye Doğumlu. 2003 Anadolu Üniversitesinden Mezun Oldu. 2010/3. Dönem
SMMM Yeterlik Sınavını Kazanarak, 28.02.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza Kaydını Yaptırdı.
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STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANANLAR
Kader ER / ORDU-Fatsa
Staj Başvuru Dönemi : 2007/Aralık
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunu
Aldığı Geçer Not : 61,32

Ebru ERÇAL / ORDU-Kumru
Staj Başvuru Dönemi : 2010/Ağustos
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunu
Aldığı Geçer Not : 62,66

Vedat GÜLER / ORDU-Merkez
Staj Başvuru Dönemi : 2010/Aralık
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Mezunu
Aldığı Geçer Not : 60,87

Ömer Enver GÜNDÜZ / ORDU-Ünye
Staj Başvuru Dönemi : 2009/Nisan
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Mezunu
Aldığı Geçer Not : 62,77

Aykut Gökhan GÜNEY / ORDU-Merkez
Staj Başvuru Dönemi : 2007/Aralık
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Mezunu
Aldığı Geçer Not : 62,44

Tuğba KILIÇ / ORDU-Merkez
Staj Başvuru Dönemi : 2010/Ağustos
Öğrenim Durumu : Kocaeli Üniversitesi Mezunu
Aldığı Geçer Not : 62,99
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KAYBETTIKLERIMIZ
&
KAYBETTİKLERİMİZ

22/02/2011
SMMM Mustafa ÇELİK
20/03/2011
S. Muh. Bayram Ziya
TAHMAZOĞLU

11/04/2011
S. Muh.Bayram KAYA

ALLAH’TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SABIRLAR
DİLİYORUZ.
26/01/2011
SMMM Recep Aytekin Külünk’ün annesi vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
15/02/2011
SMMM Halil Korkmaz’ın kayınpederi vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine başsağlığı dileriz.
18/02/2011
SMMM Saynur Torunoğlu’nun annesi vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine başsağlığı dileriz.
23/03/2011
S. Muh. Osman Göç’ün oğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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TEKNOLOJİ

Hazırlayan: Serdar Duru

Verilerin Güvenliği
Veri kaybı neden olur?
Bilgisayar sistemlerinde verilerin kaydedilmesi teknolojisi, daha bilgisayarlar icat edilmeden önceki dönemlere dayanmaktadır. Veri kaybının nasıl olduğunu anlayabilmek
için verilerin nasıl kaydedildiğini bilmek gereklidir. Bilgisayar sistemlerinde veri manyetik olarak kaydedilir. Manyetik
olarak yapılan kayıtların atası Valemar POULSEN`nin 1898
yılı patentli telegraphone isimli cihazı, ses sinyalini çelik
tele kaydetmeyi başarmış ve bunu tersine çevirip tekrar
dinlemeyi sağlamıştır. Ardından gelen çalışmalar ardı ardına gelmiş ve günümüze kadar harddisk üzerine yapılan
manyetik kayıtlara kadar uzanmıştır. Harddisk üzerine yapılan kayıtların hepsi temelde 1 ve 0 değerleri şeklinde yazılır. Makine dili diye tabir edilen sistem ile gelen 1, 0 değerleri harfleri, kelimeleri ve dolayısıyla komutları meydana getirmiştir. Doğaldır ki 1,0 değerlerinin kod sistemiyle
harfleri ve kelimeleri oluşturduğuna göre sıralamada yapılan hata, yanlış bir harfin oluşmasına bununla birlikte komut dizisinin çalışmamasına yol açacaktır. Komut dizisinin
çalışmaması her zaman tasarım esnasında yapılan yanlışlıktan olmayabilir. Dış etkenler oldukça önemlidir. Örneğin
elektrik kesintileri ve/veya virüsler vb.

Elektrik Kesintilerinden Kaynaklanan Veri Kaybı
Harddisk bilgilerin kalıcı bir şekilde kayıt edilmesi için gerekli alanı sağlar. Bu alanı sağlayan bir disk; bu disk üzerine
veriyi silmek ve yazmak için okuma/yazma kafası ve arabirim devreden oluşur. Bu sayılanlar arasında, elektrik kesintilerinde bize sıkıntı yaşatan kısmı okuma/yazma kafasıdır.
Okuma/yazma kafası ağırlıklı olarak manyetik çiziklere yol
açabilir. Çiziğin manyetik olarak denk geldiği kısımdaki verilere hasar verebilir. Bu da,
elektrik kesintileri esnasında, o anda çalışılan dosyanın bozulmasına hatta kaybına yol açabilmektedir.
Aslında bilgisayarlar tasarım aşamasındayken belli bir düzeye kadar gerçekleşen voltaj düşmesine ve elektrik kesintilerine karşı koruma devreleri vardır. Ancak o düzey aşıldığında bir takım sorunlar çıkmaya
başlar. İnsanın aklına
şöyle bir soru gelebi-
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lir; “Bilgisayar sistemleri mademki elektrik kesintilerinden
ve voltaj düşmelerinden etkileniyor, tasarım esnasında kesim bir çözüm yapılamaz mı?”. Aslında yapılabilir ancak
maliyet artacaktır. Bu konuda bulunan en pratik çözüm,
bilgisayar sisteminden bağımsız çalışan ek bir güç kaynağıdır. Bu güç kaynağının görevi elektrik kesintileri ve voltaj düşmesi gibi bir problem olduğunda şebeke gerilimini
keser ve bilgisayar sistemine hasar vermemesi için kendi
içinde bulunan aküyü kullanarak bilgisayarın ihtiyaç duyduğu gerilimi süreli olarak kendisi üretmeye başlar. Şebeke gerilimindeki problem düzeldiğinde ise aradan çekilir.
Böylece bilgisayarınızda veri kaybını ve yaşanabilecek parçasal problemlerin önüne geçilmiş olur.
Tedbirli olmak adına, girmiş olduğunuz bilgilerin güvenliği açısından ve emeğin boşa gitmemesi açısından bir taşınabilir harddisk edinmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü taşınabilir bir harddisk, bilgilerin kalıcı bir şekilde kaydedilebilmesi için, bilgisayar sisteminden ayrı bir alan anlamına
gelir. Böylece bilgilerinizi yedekleyebilir, yedeklerken de,
yedekleme sıklığını da en az 3 günde bir hatta hergün yapıldığında, bilgi kaybı olduğu takdirde yedekler kullanılarak kayıplar en aza indirilebilir.

Virüslerden Dolayı Veri Kaybı
Bilgisayara bulaşan virüsler bilgi kaybına nasıl yol açar? Bu
sorunun cevabını kısaca şöyle verebiliriz. Bilgisayarı aktif
olarak kullanan kişi, bir dosya oluşturabilir ve silebilir. Aynı
işlemi komutlarla da yapılabilir. Basit bir örnek olmasına
rağmen virüsler bunu yapabilirler. Komutlar bir dosyada
toplanır. Komutların toplandığı bu dosyanın çalıştırılması için bir şekilde kullanıcıya kabul ettirilmesi gerekir. Kullanıcı, virüs içerikli dosyayı bilinçli yada bilinçsiz kabul ettiğinde, dosyanın içerisindeki komutların çalışmasına onay
vermiş olur. Bu komutlarda, örneğin “belgelerim dizinindeki word belgelerini sil” diye bir komut varsa ve anti-virüs
programınız yoksa, komut herhangi bir engele takılmadan gerçekleşir. Belgelerim klasöründeki word belgeleri silinmiş, virüsten dolayı bilgi kaybına uğranmış olur. Silinen
bilgiler veri kurtarma programlarıyla kurtarılabilir ancak,
zaman açısından oldukça zahmetlidir.
Virüslerden dolayı veri kaybını önleyebilmenin yollarından
en önemlisi, sürekli güncelleme yayınlayan bir anti-virüs
yazılımı edinmektir.

TEKNOLOJİ

Virüslerden Korunmak İçin Birkaç Püs Noktası

Bu durumun farkına varabilme noktasında bir anti-virüs
programı temin edip, sürekli güncel tutmak dışında çok
fazla yapabileceğiniz bir şey yoktur.

3D TVLER ve WİFİ ÖZELLİKLERİ
Virüslerin en sık internet ortamından bulaşmaktadır. Çoğunlukla yararlı gibi görünen bir resim, bir program veya
bir müzik dosyasına iliştirilmiştir. Virüsü yazan kişi kullanıcıya, bu dosya tıklatabilmesi için inandırıcı ve merak uyandırıcı cümleler kurabilir. Buna çok güzel bir örnek benimde e-mail adresine gelen bir maili sizlerle paylaşmak istiyorum.
Naber ?
Facebook’a yukleyemediiim fotograflari, email ile gonderiyom ..

Bilgisayar sisteminin işletim sistemini tekrar kurmak, bilgisayarı bir yere kadar temizlese de, verilerin kaybedilmemesi ve verilere virüs bulaşmaması adına, sıklıkla yedeklemekten geçmektedir. Yedeklemek için bir taşınabilir harddisk temin etmenizi tavsiye ediyorum. Elektrik kesintileri
için de bir güç kaynağı temin etmenizi tavsiye ederim. Sizlere aşağıdaki ürünleri tavsiye edebilirim.

Taşınabilir Harddisk

İnsallah becerebildim bu sefer yollamayi :)

Seagate 1 TB 32MB 7200RPM Expansion 3.5” Taşınabilir
Disk ST310005EXD101-RK

Esra acamamis ekteki fotograflari...

Ortalama 110 USD + KDV

Bilgisayarima kaydete basmayi bile becerememis..

Anti-Virüs

Neyse..bak bakalim guzel cikmismiyim : )

Eset NOd32 Antivirüs 4.0 ortalama (1 Yıllık) 25 USD +KDV

Kötü niyetli insanların, bilgisayar sistemlerine virüs bulaştırabilme yöntemi olarak mail sistemini kullanması sizleri yıldırmamalı. Bir mail aldığınızda, ekinde bir dosya varsa ve tereddütte kaldıysanız kendinize soracağınız birkaç soru ile bu tereddüdünüzün haklılığını anlayabilirsiniz? Bu
sorular şöyle olmalı;
1- Bu maili gönderen kişiyi tanıyor
muyum ? (C. HAYIR)
2- Mailin içeriğinde, konunun odağı mutlaka dosyaya bakmam yönünde mi? (C.EVET)
3- Mail içeriğinde yazan yazı ve ekteki dosyanın bana gelmesini direk veya dolaylı olarak ben mi istedim? (C.HAYIR)
Eğer bu sorulara, soruların sonunda yazan cevaplar şeklindeyse gelen mailin virüslü dosya taşıdığı muhtemeldir.
Yine de aklınızda “belki gerçekten önemli olabilir. Bakmam
gerekli” diye bir düşünceniz varsa maili gönderen kişiyle
iletişime geçmeye çalışmalısınız. Eğer gelen mail gerçekten virüs içeriyorsa muhtemelen gönderen kişiye ulaşamayacaksınızdır.
Kötü bir haberde olsa, şunu da söylemek zorunluluğunu
hissediyorum. Gerçekten tanıdığınız birisi bile olsa ve bir
dosya isteseniz bile bu dosyadan size virüs bulaşma olasılığı vardır. Böyle bir durumun senaryosu şöyledir;
- Size mail gönderen kişinin bilgisayar sisteminde var olan
virüs, size gönderdiği mailin içine kendini saklayabilir. Bu
da virüsün bilgisayarınıza, farkında olmadan bulaşması anlamına gelir.

Güç Kaynağı:
Tekli Bilgisayar Sistemi için
TUNÇMATİK 1000VA LITE ortalama
105$ + KDV
(1 Kasa, 1 Mönitör, 1 Yazıcı)
Çoklu Bilgisayar Sistemlerinde, Tek
Güç Kaynağı Kullanmak İçin Inform
Sinüs 3000U Kgk 7-20DK ortalama
570$ + KDV
(3 Bilgisayarlı sistemde sadece kasa ve monitörler, 2 Bilgisayarlı sistemlerde
Kasalar, Monitörler ve 1 Yazıcı)
Önemli Not: Yukarıda, güç kaynağınıza takabileceğiniz bilgisayar sayıları hesaplanırken, güç kaynağının verebileceği
maksimum değer baz alınarak, ortalama 200 VA`lık bir değer boş bırakılmıştır. Bunun nedeni voltaj gitmelerinde ve
elektrikle alakalı bazı özel durumlarda cihazınız normalde
kullandığı gücün üzerine çıkabilmektedir. Takılan cihazlar,
güç kaynağınızı maksimum seviyede kullanılıyorsa, güç
kaynağınızın aşırı yük sinyalinin yanmasına, elektrik kesintilerinde de güç kaynağınızın kapanmasına yol açacaktır.
Güç kaynaklarına, hiçbir zaman ısıtıcı, matkap, televizyon v.b. cihazları dahil etmeyin. Aksi takdirde güç kaynağı,
elektrik kesintilerinde, takılan cihazların ihtiyaç duyacağı
gücü sağlayamayacaktır. Bu da güç kaynağınızın çok kısa
sürede kapanmasına ya da arıza yapmasına yol açacaktır.
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SAĞLIK

SİHİRLİ LEZZET ÇİKOLATA
Hemen hemen herkesin çocukluğunda, içerisinde yüzme hayalleri kurduğu, nefis kokusu, doyumsuz tadı ile ağzımızda erimeye
başladığında başka hiçbir zevkle karşılaştırılamayacak ölçüde olan ve beş yüzden daha
fazla aromaya sahip olması [1] ile diğer besinlerden daha karmaşık bir yapıya sahip
olan çikolata, günümüzde kalitesel anlamda
büyük farklılıklar ile raflarda yerini almış olan
bir üründür.

Gürkan DEMİRKOL
Mikrobiyolog - Çikolata
Üretim Müdürü
Nutpa Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İyi ve tadılmaya değer bir çikolata; parlak,
pürüzsüz ve maun renginde olmalıdır. Üzerinde grimsi herhangi bir gölge ya da çizgi
içermemelidir. Kendine has kuvvetli ve yoğun bir kokusu olmalıdır. Hiçbir şekilde yanık veya isli bir koku taşımamalıdır. Kıvamsal anlamda yağlı veya kum gibi olmamalı ve
elimizin ısısıyla birlikte erime özelliğine sahip olmalıdır.
Çikolata ile ilgili şimdiye kadar yapılmış birçok araştırma sonuçları göz önüne alındığında ürün ile ilgili kayda değer tespitler, çikolatayı her ne kadar yüceltiyor olsa da, günümüz üretiminde maliyete ve zihniyete yönelik olan uygulamalar (sağlıklı olmayan katkı maddeleri ve çeşitli kimyasalların boy gösterdiği formülasyonların varlığı) gıda sektörünün büyüyen olumsuz akıntısıyla birlikte
hız kazanmıştır.
Buzdolabı veya güneş gören ortamlarda muhafaza edilmesi son derece yanlış olan ve yapılan denemeler sonrası 12°C-18°C arası bir
ısıya gereksinimi olduğu tespit edilen çikolatanın baş düşmanları ısı ve nemdir. Fazla ısı;
yağ kristallerini yeniden kristalize ederek çikolata yüzeyinde parlak, beyaz bir tabaka
oluşmasına yol açar. Bu tabaka çikolatanın
tadını etkilemez fakat görüntüsünü bozar.
Nemli bir ortamda ise zarar daha büyüktür
çünkü şeker çözünür ve tekrar kristalize olarak yüzeye çıkar. Bu durumun gelişmesi, ürünün tadını bozmakla kalmayıp, aynı zamanda insan sağlığını riske edecek boyutlarda
reaksiyonlar oluşmasını aktive edebilir. (Nem
değerinin yükselmesi, ürün içindeki mikrobiyal yükün artış göstermesine neden olur).
Literatürde çikolatanın; kalp, damar, kötü kolesterol (LDL) gibi faktörlere olan olumlu et-
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kisinin yanında mevcut flavonoid içeriğinden ötürü vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan ve hücrelerimizi yıkıma uğratan serbest radikalleri yok etme kapasitesine (antioksidan aktivite) sahip olduğuna dair çalışmalar yer almaktadır [2].
Ordu Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuarında yapmış olduğum çalışmada kakaonun
(Theobroma cacao), Tifo hastalığına neden
olan Salmonella typhimurium mikroorganizma türü üzerinde antibakteriyel aktiviteye
sahip olduğu tespit edilmiştir [3]. Bunun dışında; çikolatanın, vücutta serotonin ve endorfin salgılanması gibi hormonal duruma
olan olumlu etkileri de unutulmamakla birlikte tüketiminin gün içinde yüksek miktarlara çıkmamasına ve şeker oranı düşük, kakao
oranı yüksek, katkı maddesi az olan ürünlerin tercih edilmesine, dolayısıyla satın alınacak ürün ambalajının dikkatlice okunup incelenmesine fazlasıyla önem verilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Kaynaklar
1- Nicoletta N, Denis B. (2006) Chocolate.
Published by Tutor S.A.
2- Hirano R, Osakabe N, Iwamoto T, Matsumoto A, Natsume M, Takizawa T, Igarashi O,
Itakura H, Kondo K. Antioxidant eﬀects of
polyphenols in chocolate on low-density lipoprotein both in vitro and ex vivo. Journal
of nutritional science and vitaminology. Vol.
46, pp. 199-204.
3- Demirkol G, Ertürk Ö. (2010) Türkiye’de
Yaygın Olarak Tüketilmekte Olan Elli Baharat
Türünün Antibakteriyel, Antifungal ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010.
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Hazırlayan: Sezai KANTAR
Oda Başkan Yrd.
SMMM

FETH EDİLEMEYEN ŞEHİR VİYANA

Avusturya Cumhuriyeti Yüzölçümü : 83858 km²
Başkenti : Viyana
Avusturya Cumhuriyeti ya da kısaca Avusturya, Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur.
Orta Avrupa’nın Alpler bölgesinde kurulmuş olan Avusturya; doğuda Macaristan, kuzeyde Çekoslavakya ve Federal Almanya, batıda İsviçre ve Leiechtenstein, güneyde İtalya ve Yugoslavya ile çevrilidir. Batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek
Cumhuriyeti ile komşudur.
Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir.Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kateden Tuna Nehrinin ülkedeki uzunluğu 350 kilometredir. Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler Avusturya’da ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplamışlardır. Ülkenin en yüksek tepesi 3798 m ile “Gross Glockner”dir. Tuna Nehrinden sonra en önemli
akarsuyu Morova Irmağıdır.
Sekiz milyon civarındaki nüfusun hemen hemen hepsi Cermen
olup, Katolik mezhebindendir

Avusturyanin Baskenti olan Viyana 1.7 Milyon Nüfusuyla
Avrupanin en Büyük Sanat ve Tarih Merkezlerindendir. Dünyaca ünlü Bestekarlardan Mozart Beethoven ve Johann
Strauss gibi cevherleri yetistirmis bir sehirdir. Viyananin
Kültürel zenginliginin yansimasi olarak kendi icinde kurdugu düzenli yasamin insana verdigi önemi göstermektedir.
Defalarca feth edilmek istenen fakat feth edilemeyen viyananin fethi icin Türkler, Kara Mustafa Paşa Komutanlığında 1529’da Viyana kapılarına kadar dayanmışlardır. Viyana,
tüm hükümdarlarin feth etmek istedigi görkemli bir şehir
olup, her arkadaşımın gezip görmesi gereken bir tarih hazinesidir.
Ulaşımı çok gelişmiş yer altı ubanları (metro) geniş ve uzun
caddeleri, hiç eskimemiş yıpranmamış, her dokusunda insan emeğinin bulunduğu tarihi binaları, ve etrafını binaların çevrelediği bahçe avlularının olduğu, Tarihi Opera Bina-

sı ve Üniversiteleri ile muhteşem bir şehir. Viyana; anlatmakla bitmez, gidip yaşamak lazım...
Viyana`ya gidebilmek için Avusturya Konsolosluğundan Vize almanız
gerekmektedir. Bizzat şahit olduğum ayrıca başkalarından da öğrendiğim kadarıyla Avusturya Konsolosluğunda yürütülen Vize işlemleri can
sıkıcı olsa da, Viyana`ya gittiğinizde bu yorgunluk ve konsolosluk kapısında çektiğiniz eziyeti unutabileceğinizi düşünüyorum. Vizelerin kalktığı, insanların istediği ülkeye gidebildiği, yaşayabildiği bir dünya düzeni
kurulabilseydi ne kadar güzel olurdu...
Tabiki Yurtdışı seyahatlerinde yabancı dil bilmenin çok önemli olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Eğer bir Rehber yoksa, yada dil bilen bir
yakınınız, bir arkadaşınız size eşlik etmiyorsa kendinizi yanlız, yabancı
hessedersiniz hiç zevk alamazsınız. Profosyonel rehber edinmesekte çok
şükür kuzenlerimiz sayesinde hiç yalnızlık çekmedik, sanki kendi evimizdeydik, hep Viyana da yaşayan biri gibi dolaştık, buradan da Viyanada
bulunan kuzenlerime tek tek teşekkür etmek istiyorum.
Bu arada kuzenim Pınar Uslucan`nın verdiği bir tiyoyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Alışveriş yaptığınızda aldığınız mal bedeli en az 75,00
Euro ve üzeri olmak şartıyla, bu malı yurtdışına çıkartıyor olmanız halinde, Alış veriş
mağazasından bu mal için aldığınız (Tax-Free)belgeyi ve ilgili malı Havalanı gümrük memurluğuna ibrazınızda, malın kdvsinin iade alındığını bilmenizi isterim.
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Avusturya da Vergi Sistemi;

de düzenlemiştir.

Bir Mali Müşavir olarak ilk dikkatimi çekenlerden biri de
Avusturya daki Vergi Sistemi olmuştur. Avusturya Maliye Bakanlığı Halkla ‘lişkiler Departmanı Yayını, Austrian Tax
Book 2002 Advice For Tax Payers, http://www.bmf.gv. Adresinden alıntı yapan araştırmacı Yrd.Doc.Dr.Tufan Çakır`ın
yazısından derlediğim bilgiler ışığında Avusturya`daki vergi sistemini sekiz kalemde toplamak mümkündür. Bu çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Örneğin evle iş arasındaki mesafeye göre indirilebilecek
tutarlar, hangi ülkede işle ilgili bir seyahat yapılmışsa ona
göre değişen tutarlar bu tablolarda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

1-Gelir Vergisi
Gelir vergisinde kanun geliri yedi kaynağa ayırmıştır; Ticari
olan gelir türleri (ticari, zirai, serbest meslek kazancı) Ticari olmayan gelir türleri (ücret, menkul
sermaye iradı, kiralama ve leasing gelirleri ve diğer gelirler).

Sermaye kazançlarının vergilendirilmesinde ise verginin
oranı kazancın türüne, kazancı sağlayan kuruluşa, kuruluşun uyruğuna göre farklı oranlar alabilir. Ancak beyanname verilmesi durumunda bu stopajlar indirilebilecektir.
Hisseler ve ticari olmayan haklar en az bir yıl, gayrimenkul
en az 10 yıl elde tutulmuşsa (ev olarak kullanılanlarda 2 yıl)
verginin konusu içine girmezler.
2-Kurumlar Vergisi
Avusturya kurumlar vergisinin oranı %34
oranında tesbit edilmiştir. 1989’dan bu
yana olan uygulamada yabancı şirketlerdeki payların %25’inden fazlasını satılması belli şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Avusturya’daki şirketlerden elde edilen kar payları ise yabancı şirketlerden elde edilenlerin yarısı
kadar vergi oranlarına tabidir.

Yıllık 8.720 €’nun altında ücret geliri, 6.975 €’nun altında diğer gelir türlerinde gelir elde edenler gelir vergisi
ödemezler. Devletin yaptığı çocuk yardımları, işsizlik maaşları ve sigorta kuruluşlarının yaptıkları ödemeler vergilendirilmez. Sosyal güvenlik kesintileri
Avusturya’da indirilebilmektedir. İşverenler bir ücretlinin ödeyeceği vergiyi
hesaplarken bazı ilaveleri yapmak zorundadırlar;

3-Katma Değer Vergisi
Avusturya standart KDV oranı %20’dir.
Gıda, sağlık, ulaşım, telekomünikasyon
alanlarında %10 ve %12’lik indirilmiş oran
uygulanmaktadır.

- Eger ücretli işyerine ait bir aracı kullanıyorsa, arcın kullanım şekline bağlı olarak 510 €’yu geçmeyecek şekilde
idarece önceden belirlenmiş bir tutar.

4-Veraset ve intikal Vergisi
Vergi oranı miras veya hediyenin miktarı,
yakınlık derecesine göre %2 ila %60 arasında değişir. Yakınlığının derecesine göre
100 € ila 10.000 € arasında değişen miktarlarda indirim uygulanabilir.

- Eğer ücretli aracını işyerinin park yerine park ediyorsa aylık 14,53 €.
- ikramiyeler
- Eğer ücretli işyerine ait bir lojmanda kalıyorsa, kaldığı binaya göre değişen bir tutar.
Verginin oranları ilk 3.640 € için %0 iken 50.870 € ve daha
fazlası için %50 olmaktadır.
Vergi matrahının vergi oranlarıyla çarpılmasıyla elde edilen
tutarda devletin hak tanıdığı kredi miktarlarının düşülmesiyle ödenecek vergi hesaplanmış olur. Yani vergiden düşülebilecek kredi
miktarları matrahtan değil hesaplanan tutardan düşülecektir. Bunlar;
Standart vergi kredisi (yıllık 887 € miktarı temel olmakla birlikte artan gelir dilimleri için azalan miktarda bir vergi kredisi uygulaması söz konusudur), yabancı ücretli vergi
kredisi, ulaşım vergi kredisi, emekli aylığı vergi kredisi, eşi
olmayıp çocuk bakmakla yükümlüler için vergi kredisi, nafaka geliri vergi kredisi, çocuk vergi kredisi. Vergi idaresi ayrıca işverenlerin matrahtan indirebilecekleri çeşitli giderleri
ayrıntılı şekilde belirleyip her birini ayrı ayrı tablolar halin-

5-Sosyal Güvenlik Kesintileri
Avusturya’da sosyal güvenlik kesintileri üç tip sigortayı
içinde barındırmaktadır (emeklilik, sağlık, hayat). Bütün ücretliler maaşlarından bu kesintiye tabidirler. Bu kesintinin
miktarı maaşın tutarına göre değişir, en fazla 3.000 € olabilir. işveren kesintiyi yapar kendi payını da katıp idareye
öder.
6-Emlak Vergisi
1989 yılında kaldırılmıştır. (darısı bizim başımıza) :))
7-Emlak Transfer Vergisi
Emlak işlemleri KDV’den muaftır. Ancak emlak satışlarında
satın alınan satış fiyatının %3,5’i kadar emlak transfer vergisi öder.
8-Sermaye Transfer Vergisi
Sermayenin o yıl artan kısmı üzerinden %1 oranında ödenen vergidir.

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

47

MOR ÇATI

Hazırlayan: Saynur Torunoğlu / SMMM

Bilgi ve Deneyim Paylaşıyoruz!
Mor Çatı Dayanışma Merkezinin yoğun temposu gün
boyu azalmadan devam ediyor. Şiddet gören kadınların,
daha çok telefon, sonrasında yüz yüze görüşme ve
e-posta yoluyla ulaştıkları Dayanışma Merkezi, kısa
ama eksik bir tanımla, kadınların hukuki ve psikolojik
desteğe yönlendirildikleri bir mekân. Yalnızca 2010’un
ilk üç ayında alınan başvuru sayısı 385. Bunlardan 171
‘i ilk kez başvuran kadınlar. Yüzde 80 oranla kadınların
doğrudan başvurduğu görülüyor, bazı kadınlar ise
akrabaları, tanıdıkları veya duyarlı kurumlar aracılığıyla
ulaşıyorlar Mor Çatıya. Uğradıkları şiddetin başında
psikolojik ve sözel şiddet geliyor, bunu sırasıyla ve fizik-

sel, ekonomik ve cinsel şiddet takip etmekte.
Aralarında Dayanışma Merkezinin de bulunduğu farklı
dinamiklerin birbiriyle harmanlandığı bir yer Mor
Çatı. Bir tarafta başvurular sürerken, bir yandan başka
etkinlikler yürütülüyor. Örneğin Dayanışma Merkezi’ne
getirilen bağış kolileri üç kat yukarı taşınırken, bir
masada gönüllü atölyeleri organize ediliyor. Aynı anda
başvuran birçok kadının olduğu, bir odada psikolog, bir
odada avukat ile görüşmelerinin devam ettiği, bekleyenleri alacak boş odanın bulunamadığı telaşlı günler,
Dayanışma Merkezi gönüllülerine hiç de yabancı değil.

Başlıca ilkeler...
Dayanışma Merkezinin başlıca ilkesi, başvuran kadınla
önyargısız güven ilişkisi kurmak, kendisini eşit hissetmesini, sahip olduğu gücün yeniden farkına varmasını
sağlamak. Bunu yaparken en çok dikkat edilen de,
hiçbir ayrımcılığa mahal vermemek, egemen sistemin
ayrımcılıkla ilgili yanlarını yeni baştan üretmemek.
Temel hedef, kadınları yönlendirmek değil; bunun
yerine kaynakları işaret etmek, alternatifleri birlikte
gözden geçirmek, bilgi ve deneyim
paylaşımı, terapi gibi yöntemler
aracılığıyla güçlenmeyi sağlamak.
Mor Çatı, kadınların yaşadıkları
şiddetin kendi suçları olmadığını,
tüm kadınların benzer deneyimlerle ya da böyle bir olasılıkta yüz
yüze bulunduklarını, mağduriyetin
şiddetin sonucunda doğduğunu
ve kendilerine yapılanın bir
suç olduğunu belki de ilk kez
duydukları yer. Kadınlar, onların
yerine karar verilmeyen, yalnızca karar vermelerinin kolaylaştırmaya çalışıldığı Dayanışma
Merkezinde hem kendileri hem çocukları için destek
alıyorlar. Daha güçlü bir destek için Dayanışma
Merkezinde valilik, belediye, İŞKUR, Sosyal Güvenlik
Kurumu, Halk Eğitim gibi kurumlar sağlayabilecekleri
olanaklar açısından düzenli biçimde izleniyor, bilgiler
güncelleniyor.
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Mor Çatının mücadele alanı doğrudan çocuklar olmasa bile, gerek Dayanışma Merkezi’ne ve gerekse
sığınağa kadınların çocukları Ijle birlikte başvurması
bu alandaki yoğunlaşmayı da artırmakta. Çocukların
şiddet ortamı nedeniyle uğradıkları travmalar ya da
anneleriyle yaşadıkları iletişim problemleri ile gönüllü
çocuk psikologları ilgileniyor. Çocukların cinsel istismar
da dahil olmak üzere çeşitli istismar biçimleri ile sıklıkla
karşılaştıkları ortaya çıkmakta. Bu
konuda Mor Çatı’ya başvurup destek
isteyen çok sayıda öğretmen de
bulunuyor.
Şiddetten uzaklaşmanın tek yolu
sığınakta kalmak değil. Şiddete
maruz kalan her kadın sığınak
ihtiyacı duymayabiliyor. Dayanışma
Merkezinde edindikleri yeni bilgilerle kendi alternatiflerini yaratan,
4320 sayılı yasa yardımıyla evlerini
birer sığınağa çeviren, bir akraba
ya da arkadaş evinde güvenli bir seçenek oluşturan,
psikolojik ve hukuki destek almaya devam eden
kadınların sayısı oldukça fazla. Sığınakta kalan kadın
ve çocukların, bunun sonrasında ayakta kalmalarını
sağlayacak süreçlerde de yine Dayanışma Merkezi devreye giriyor, kadınlar ihtiyaçları olduğunda Mor Çatı’nın
hep yanlarında olduğunu biliyorlar.

MOR ÇATI

Deneyimler - Paylaşımlar...
Dayanışma Merkezinde çalışan kadınlar da. tanıklık ettikleri şiddet deneyimlerinin tüketici etkisinden korunmak,
yaptıkları çalışmaların eksik ve yanlışlarını tartışabilmek ve kendi farkındalıklarını artırmak için süpeıvizyon desteği
alıyorlar.
Dayanışma Merkezi’nde önem verilen
bir başka nokta ise katılımcıların hukuki,
psikolojik, bilgiler aldıkları, Mor Çatı
politikalarının ve başvuran kadınlarla
görüşme tekniklerinin paylaşıldığı
gönüllü atölyeleri. Bu atölyeler sayesinde feminist bakış açısını benimsemiş
yeni kadınlarla buluşulmuş, Dayanışma
Merkezi’nde süreklilik sağlanmış oluyor.
Atölye çalışmaları ihtiyaca göre istanbul
içinde ve dışında başka kadın örgütlenmeleri ile de tekrarlanıyor. Böylece erkek
şiddetinin aldığı farklı biçimleri, devletin
rolünü, kadına yönelik şiddeti besleyen
etkenleri çok daha geniş bir halkada
tartışmak da mümkün hale geliyor.

Ve güvenlik...
Sığınağın olduğu gibi, Dayanışma Merkezinin de en büyük sorunu güvenlik. Sığınaktan çıkan ya da sığınağa hiç
gitmemiş ama bir şekilde şiddetten uzaklaşmış kadınlar için güvenlik sorunu yine devam edebiliyor. Mor Çatı’nın
adının iyi bilinmesi, kadınların gidebilecekleri ilk adres olarak burayı düşündürüyor. Dayanışma Merkezi, gelen
telefonlarla sık sık taciz ediliyor. Bazen bir polisle, avukatla kapıya gelen kocalar ve aileler, araya sokulan hatırlı
kişi! telefonları, savcılıktan gelen resmi
yazılar, gizliliğin gerekliliğinin halen resmi
kurumlar tarafından da anlaşılamadığını
gösteriyor.
Dayanışma Merkezi’nde her tür
ayrımcılığa karşı mücadele edildiği halde
merkezin ta üçüncü katta bulunması
asansörsüz üç kat çıkamayan kadınlar için
ayrımcı! Mor Çatı’da sabahları merdiven
yorgunluğuyla başlayan yoğun tempolu
günler, bazen gelen bir yanlış telefonda
“iyi günler, çatım bozuk, çatımı tamir ettirmek istiyorum...” diyen sese gülümseyerek sonlanabiliyor.
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HES’LERE KARŞI ÇIKMAK YAŞAMA VE GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR

Coşkun ÖZBUCAK
Ordu Temiz Enerji
Platformu üyesi

Ülkemizi özellikle son üç yıldır yakından ilgilendiren, halkın doğrudan yaşamına müdahale anlamına gelen HES’lerle ilgili çalışmalar
devam ederken aynı paralellikle tartışmalar
ve mücadeleler de geliştiriliyor.

Bolaman Irmağı: Bolaman- Fatsa arasında
denize dökülüyor. Gölköy, Aybastı, Çamaş,
Kabataş, Çatalpınar ilçelerinden geçerek
geliyor. Burada da yaşlaşık 70 km. boyunca su
olmayacak.

İki türlü HES bulunuyor. Biri göl tipi HES’ler,
diğeri de regülatör tipi (nehir tipi) HES’lerdir.
Göl tipi HES’ler biliniyor. Burada Karadeniz
Bölgesi’ni, özellikle de ilimizi yakından ilgilendiren regülatör tipi HES’ler ve etkileri üzerinde
duracağım. Göl tipi HES’ler de gelecek
açısından doğaya ve yaşama olumsuzluğu
konusunda regülatör tipi kadar olmasa da
yenilenebilir enerji kapsamında değildir.

Kumru Deresi: Korgan ve Kumrudan gelen
Fatsa’dan denize dökülen dere üzerindeki
HES’ler nedeniyle yaklaşık 50 km’de su olmayacak.

Regülatör tipi HES’lerin en yalın anlatımı,
suyun borulara
ve tünellerde
hapsedilmesidir. Dere
yatağındaki
su, borulara
ve tünellere
alınarak yüksekten regülatöre
vurdurularak elektrik
üretimi yapılır.
Anlatırken ‘Ne
olacak ki, buna
neden karşı
çıkılıyor?” denebilir. İşin aslı hiç de öyle değil!
HES’lerin yapıldığı yerleri Ordu Temiz Enerji
Platformu olarak geziyoruz. Köy ve ilçelerde
halkla yüz yüze gelerek yaşanacakları anlatmaya çalışıyoruz. Ordu’nun yalnızca
Perşembe ilçesinde HES çalışması yok. (Şu an
için) Perşembe’deki dereler küçük.
Diğer dereler ve ırmaklar inceleyelim:
Turnasuyu Irmağı: Bu ırmağın boyu yaklaşık
60- 70 km. Irmağın deniz yönünde belki 2-3
km.’sinde su olacak. Diğer bölgeler boru ve
tünel içinde hapsolacak;
Melet Irmağı: Melet’in boyu 75-80 km. Burada
da yaklaşık 70 km’de su borular ve tünellerde
olacak;
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Ünye Irmağı: Akkuş’tan gelen derede yine
yaklaşık 50 km‘de su olmayacak.
İkizce Deresi: Çaybaşı, İkizce ilçelerinden
geçerek Ünye’de denize dökülen derede de
yaklaşık 50 km’de su olmayacak.
Bunların denize
dökülen ana adlarını
verdim. Yine bu
dere ve ırmakların
yan kollarında da
HES’ler yapılıyor.
Ya da yan kollar da
borularla taşınarak
merkezileştiriliyor.
HES şiketleri derenin suyunu tümüyle
almadıklarını söylüyorlar
Regülatör tipi HES’lerde ırmağın suyu tamamen alınmaz. Bu yasal zorunluluk. ‘Can suyu’
adı verilen su bırakılır. Can suyu deredeki suyun onda biridir. Yani HES şirketi dereye onda
bir can suyu bırakır. (Bunun denetimini kim
yapacak?) Can suyu çoğu zaman bırakılmıyor.
Bırakılanlar da taşların altında kalıyor. Bu konuda dere ve ırmaklarda yaptığımız incelemelerde bu durum çok iyi ortaya çıkıyor. Melet
Irmağı’ndaki görüntü de bunun kanıtıdır.
Bir ırmak üzerinde 7-8 HES yapılıyor
Regülatör tipi HES’ler ırmak üzerinde peş
peşe yapılıyor. Suyu biri alıyor, bırakıyor;
diğeri alıyor. Böylece ırmak kurutuluyor. (Bir
tane de yapılsa HES’ler engellenmelidir.)
HES çalışması sırasında doğaya zarar veriliyor
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HES yapılan yerlerde suyu ele geçirme operasyonunda
kaynak suları ya yok ediliyor, ya da borularla alınıyor. HES
için yol ve tünel çalışmalarında dinamitler kullanılıyor.
Uygulamalarda görülen ve karşılaşılan tehlike patlama
nedeniyle evlerin zarar görmesi, sarsıntı nedeniyle
yeraltındaki kaynak sularının yollarının kapanmasıyla
suların kesilmesi; ayrıca bu suların farklı bir yerde
birikmesiyle toprak kayması ve heyelanların olması
kaçınılmaz tehlikelerdir.
Yol ve tünel için ormanlar kesiliyor, tarım arazileri tahrip
ediliyor; yaban hayvanların ve diğer canlıların yaşam
alanları yok ediliyor. Özellikle de suların boruya ve tünele
alınması canlıların yok olmasına neden oluyor.
İş olanağı sağlıyorlarmış
HES şirketlerinin köylüleri ikna etme konusunda en fazla
söyledikleri ‘iş olanağının’ sağlanmasıdır. Oysa biliniyor
ki, HES inşaatında büyük makine ve araçlar kullanılıyor.
Bunları da kendi elemanları çalışıyor. İşin bir bölümünde
10 -15 kişi çalıştırsalar da bu süre 6 ayı geçmiyor. İş
bittikten sonra 3–4 kişi
iş sürdürülebiliyor. O da
mühendis, teknik eleman
ve bekçi biçiminde. Köylülerin yoksulluğu ve işsizliği
kullanılmak isteniyor.
Köye, beldeye hizmet
yapıyorlar!
HES şirketlerinin ‘ikna’
çalışmasından biri de bölgeye ‘hizmet’ getirmeleridir.
Karşı çıkışı engellemek için
okul, yol, köprü yapmayı,
belediyelere çeşitli araçlar almayı teklif edebilmekteler.
Bu tekliflerinin tek nedeni ‘halk engelini’ aşmak içindir.
ÇED raporu sorunu
HES çalışmasında da en önemli belge ÇED raporudur.
Bu rapor için uzun zaman ve masraf gerekli olduğu
için genellikle kullanılan yöntem bakanlıktan, DSİ’den
‘ÇED gerekli değildir.’ raporunun alınmasıdır. Bu belge
ile ‘yasal zorunlulukları’ yerine getirmeden çalışmalara
başlıyorlar. İçeriği konusunda bilgi sahibi olmayan halk,
belgeler karşısında kendisini çaresiz sanıyor. Gittiğimiz
yerlerde ya da bizimle (Ordu Temiz Enerji Platformu)
bağlantı kuranlarla yaptığımız görüş alışverişinde
gerçekler ortaya çıkıyor ve çalışmalar engelleniyor.
‘Yasal zorunluluktan söz ettim. “HES konusunda ‘yasal
zorunlulukları’ yerine getirdiklerinde çalışmalar yapılmalı
mı?” Bu soruya verilecek tek yanıt, “KESİNLİKLE HAYIR”
olmalıdır. Her yasa, yasal ve meşru değildir. Yasaları
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yapanlar da insanlar; yönetime egemen olanlar. Onların
bakış açıları ne ise yasaları da ona göre yapacaklar.
Bugün AK Parti iktidarının Başbakanı da sürekli HES’lerin
ve santrallerin yapılmasının gerekliliğini söylüyor. Anayasada ve yasalarda buna yönelik değişiklik yapıyorlar.
Şimdi ‘ne yapalım her şey yasalara uygun’ deyip suyumuzu, doğamızı, yaşam alanlarımızı ele geçiren ve tahrip
edenlere karşı seyirci mi olcağız?
Ordu Temiz Enerji Platformu gibi Türkiye’nin dört
tarafında adları farklı farklı olan platformlar bu nedenle var. Suyun ticarileştirilmesi, doğanın ve yaşam
alanlarının yok edilmesine ‘HAYIR’ diyor.
Suyun ticarileştirilmesi.
HES çalışmalarında asıl amaç, suyun denetimini ele
geçirmektir. Devlet, şirketlere su havzasını 49 yıllığına
kullanım için veriyor. Artık alanın her damla suyu şirkete
aittir. Bu konuda çeşitli bölgelerde şirketler, evlerin
damlarından biriktirilen sulara bile el koymaktalar. En
son Melet Irmağı üzerinde (Esenyurt köyü) HES yapan
Melet Elektrik AŞ. Ordu’da yerel
gazetelere verdikleri ilanda,
Ordu Belediyesi’nin (anlaşma
sağlandığında) 2044 yılına
kadar suyunu temin edeceğini
duyuruyor. Yani bu ilan suyun
ticarileştirileceğinin somut
kanıtıdır. HES çalışmalarının
arkasında yatan gerçek de
budur.
Yasalar halkın yararına değil
HES çalışmalarında hükümet de
boş durmuyor. Özellikle kamu
yararı ve yaşam alanlarının korunması yönündeki yasal
dayanaklar yok edilmeye çalışılıyor. Halkın yoğun tepkisi
nedeniyle yasalarda yapmak istediği değişiklikleri ‘seçimden sonraya’ bıraktı.
Hükümet, yasalardaki güvenceleri ortadan kaldırarak,
HES ve maden arama konusunda doğanın yok edilmesini hiçe sayarak BAKANIN İKİ DUDAĞI ARASINDAN
ÇIKACAK SÖZE indirgemek istemekteler.
HES’lerin yapıldığı yerlerdeki gerçeklik, diğer bölgelerdeki insanlara örnek oldu. Ordu halkı HES’lere karşı
duyarlı hale geldi. Ordu Temiz Enerji Platformu olarak
halk toplantılarına katılıyoruz. Her hafta bir yerden
telefonla aranıyoruz; ‘neler yapacaklarını’ soruyorlar ve
toplantıya çağrı yapıyorlar. Ordu’da suya, doğaya ve
yaşam alanlarına sahip
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İlimiz şairlerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli şair Dursun
Yılmaz, 3. kitabıyla okuyucu karşısına çıkacak. “Kendine Sığınan
Mülteci” isimli kitap, YILMAZ’ın, son dönem şiir ve yazılarının bir
araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Serüven Yayınları ve şair Gökhan
Akçiçek’in editörlüğünde hazırlanan kitabın, kapak tasarımını Orhan
Zafer gerçekleştirmiş.
Dursun Yılmaz
1965 Yılında Ordu’da doğdu. Ticaret Lisesi’ni bitirdi. Tiyatro ile ilgilendi.
Okul yıllarında başlayan şiir merakı, iki şiir kitabı çıkarmasına neden
oldu. Edebiyat çevreleri ile kurduğu dostluklar sonrası, şiir anlayışında
belirgin
değişiklikler gözlendi. Uzak şiir dergisinin 63.cü sayısında (Mart 2007)
yayınlanan üç şiiri, bu dönüşümün somut göstergesi oldu. Kamu
görevlisi olan Yılmaz, şiirini yeni duyarlılıklarla yazmayı sürdürmekte.
“Kendine Sığınan Mülteci”yi sanatsal yolculuğunun en verimli merhalesi sayabiliriz.
Serüven Yayıncılık, Yılmaz’ın son dönem şiirlerini ve yazılarını bir araya
getirdi.

Kitabın Editörü:
Gökhan Akçiçek
52

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

KÜLTÜR SANAT

KENDİNE SIĞINAN MÜLTECİ
Dursun Yılmaz

“Dün sabah
Güneş gülümsedi
Bahar tadında”
Yeryüzü insanoğlu için kurulduğu günden beri aynı
ritimle dönüyor, ona ait bir işareti ve emareyi de kendi
arşivine kayıt ediyor. Belleği oluşturan bu sözel katman,
dünya hayatının topografyasına sızıyor, iç denizlere
kendi ahengiyle karışıyor. Yaşadığımızı sandığımız
bir ömrü, benzersiz kılmak için didiniyor, çabalıyoruz.
Diğerlerinden ayrı bir konumunda anılmayı hak
ettiğimizi onaylayacak ifadelere muzdaripiz.
Yaşama, sözcüklerle katılmayı deniyoruz. İyi de ediyoruz. Zaman zaman serazat bir ömrü anlamlandırmanın
kaygısını taşıyor, kimi kez ise suçluluk duygumuza eşlik
eden o günleri arzuluyoruz. Elimizin altında duran
yeryüzüne baktığımız irtifa, bizi hayata daha da sabitliyor.

En yakınımızdakiler ile dahi yüz yüze gelme cesaretini
gösteremediğimiz bir yaşamı, süsleyip serpiştirecek
olmanın kaygısına alışıyoruz artık. Suskunluğumuzu
uzatabilmenin hazzını, ödeyeceğimiz bedele bakmadan
talep edebilelim. Kendine sığınan bir mülteci gibi
dağılan her parçamızı yine hayata yakın duran sözlerle
ovmaya çabalıyoruz.
Aczimizle tanınıyoruz daha çok. Vehmettiğim bir
unvanı taşımanın ağırlığı, bedenimizi daha da yoruyor.
İncinmekten korkuyoruz. Yeryüzü örtüsünün kenarına,
soluk bir desen gibi iliştirildik. Heves artığı sözcüklere
gidiyoruz. Sus payımız bu olmalı…
“bir yıldız kaydı
Sen geldin”

Biz şairler, sözü, çoğalan bir gürültünün içinden
çekip çıkarmak istiyoruz. Bunu alışılmış bir bağımlılık
gibi sıklıkla tekrarlıyor, her defasında ise içimizi,
genişleten bir nefese açıyoruz. Bizarımız, hiçbirinizinkine benzemiyor. Sözü, onca ayrıntının içinde
daha da belirginleştirecek o mahareti kuşanıyor ve
sahipleniyoruz.
Dursun Yılmaz, insana yakın duran sözcükleri
biriktiriyor. 2001’de yayımladığı ilk şiir kitabı “
Umutlarım Yarında” ve 2003’de çıkardığı “Yasak
Aşk” naif bir sesin ulaştığı merhaleyi sezdiriyor.
Durağan bir külfeti, şiirin ham sesine büründürerek geçiyor hayat denen bu gaileden. Hal
ehlinin müptelası bir özlemi, tasanın iradesine
bırakmıyor. Azığıyla yetinmenin o mülhem
edasını çağrıştırıyor.
Dursun Yılmaz’ın şiirinin, tasannudan ve riyadan uzak duran bir alışkanlığı var. O, saçını
okşatacak bir çocuk saflığıyla dolaşıyor
aramızda. İnzivası, dünyaya ve eşyaya bir
ürperti bırakacak kadar derin de değil.
Gölgesine aşina bir yolcu gibi yürüyor
menziline. Şaşırtmıyor, zaafına yaslanmayı
naifliğinin gereği de sayıyor.
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Herkesin Hırsız Olduğu Ülke...
Herkesin hirsiz oldugu bir ulke varmis,ama istisnasiz herkesin.Gece olunca, insanlar maymuncuklarini ve fenerlerini yanina alir ve komsusunun evini soymaya gidermis. Gun dogarken geri donduklerinde yuklerini alirlarmis. Ama her seferinde kendi evlerini de soyulmus bulurlarmis.Ülkede kimse
kaybetmezmis,cunku herkes birbirinden calar ve bu
dolasim son kisi ilk kisiden calana kadar surermis.
Bir gun, nasil olmussa, durust bir adam ortaya cikmis. Gece oldugunda, canta ve fenerle disari cikmaktansa evinde kalip calismayi tercih edermis.Hirsizlar geldiginde evde isik yandigini gorup soymak icin
iceri girmezlermis.Ve bu durum bir sure devam edince, ahali bir konunun acikliga kavusmasini istemis:
“Çalmadan yasamak senin tercihin, ama baskalarini
bir sey yapmaktan alikoymaya hakkin yok.”demisler
Bunun uzerine durust adam, geceleri evinden cikar,
fakat hicbir sey calmaz,dondugu zaman evini hep
soyulmus bulurmus. Adamin bir haftadan daha az
bir surede, yiyecek tek bir seyi kalmamis ve ulkeyi
terketmek zorunda kalmis.
Daha iyi soygun yaparak zenginlesenler kendileri icin soygun yapmak uzere maasli hirsizlar tutmaya baslamislar. Zengin fakir ayrimi giderek cogalmis. Zenginler mallarini korumak icin polis teskilati
ve hapishaneler kurmuslar ve kendi mallarinin calinmasini yasa disi ilan etmisler.Ancak yoksullarin mallarini calmak hala serbestmis.Bir sure gectikten sonra, artik kimse soymaktan ve soyulmaktan soz etmez
olmus. Çunku yoksullarin cogu ya acliktan olmus ya
da ulkeyi terketmisler.Zenginler ve maasli soyguncular ise soyacak kimse kalmadigi icin servetlerini yitirmeye baslamislar.
Sonunda zenginler eski duzeni yeniden saglamak
icin durust adami basa getirmeye karar vermisler.
Ancak durust adamin evine gittiklerinde sadece yerde yazili bir kagit varmis.Kagitda sunlar yaziyormus:

BAĞLANMAYACAKSIN
Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne.
“O olmazsa yaşayamam.” demeyeceksin.
Demeyeceksin işte.
Yaşarsın çünkü.
Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki.
Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın.
Ve zaten genellikle o daha az sever seni,
Senin onu sevdiğinden.
Çok sevmezsen, çok acımazsın.
Çok sahiplenmeyince, çok ait de olmazsın hem.
Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin.
Senin değillermiş gibi davranacaksın.
Hem hiçbir şeyin olmazsa, kaybetmekten de
korkmazsın.
Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın.
Çok eşyan olmayacak mesela evinde.
Paldır küldür yürüyebileceksin.
İlle de bir şeyleri sahipleneceksen,
Çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin.
Gökyüzünü sahipleneceksin,
Güneşi, ayı, yıldızları…
Mesela kuzey yıldızı, senin yıldızın olacak.
“O benim.” diyeceksin.
Mutlaka sana ait olmasın istiyorsan birşeylerin…
Mesela gökkuşağı senin olacak.
İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait
olacaksın.
Mesela turuncuya, yada pembeye.
Ya da cennete ait olacaksın.
Çok sahiplenmeden, Çok ait olmadan yaşayacaksın.
Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, Hem
de hep senin kalacakmış gibi hayat.
İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak…
CAN DÜNDAR

“ Bir insan sadece durust oldugu icin araniyorsa her
sey icin cok gec olmus demektir..”
Bir millet uyuyorsa uyandirmak kolaydir.
Ama uyumuyor da uyuyor gibi yapiyorsa ne yapsaniz nafile, uyandiramazsiniz.
Indra Ghandi
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Kırlangıç Hikayesi
(İnsanlar Bazen Bir Şeyin Veya Birinin Değerini Kaybettikten
Sonra Anlıyor)
Kırlangıcın biri, bir adama aşık olmuş. Pencerenin önüne
konmuş, bütün cesaretini toplamış, röfleli tüylerini kabartmış,
güzel durduğuna ikna olduktan sonra, küçük sevimli
gagasıyla cama vurmuş. Tık..... Tık......Tık.. ..
Adam cama bakmış.Ama içeride kendi işleriyle
uğraşıyormuş.. Meşgulmüş! Kimmiş onu işinden alıkoyan?
Minik bir kırlangıç!
Heyecanlı kırlangıç, telaşını bastırmaya çalışarak, deriiin
bir nefes almış şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye
başlamış. Hey adam! Ben seni seviyorum. Nedenini niçinini
sorma. Uzun zamandır seni izliyorum.Bugün cesaret buldum konuşmaya.Lütfen pencereyi aç ve beni içeri al.Birlikte
yaşayalım.
Adam birden parlamış: Yok daha neler? Durduk yerde sen de
nerden çıktın şimdi? Olmaz, alamam,demiş. Gerekçesi de pek
sersemceymiş:
Sen bir kuşsun! Hiç kuş, insana aşık olur mu?
Kırlangıç mahçup olmuş. Başını önüne eğmiş.Ama pes
etmemiş, bir süre sonra tekrar pencereye
gelmiş, gülümseyerek bir kez
daha şansını denemiş: Adam,
adam! Hadi aç artık şu
pencereni. Al beni içeri!
Ben sana dost olurum.
Hiç canını sıkmam!
Adam kararlı,
adam ısrarlı:
Yok ,yok
ben
seni

içeri alamam demiş. Biraz da kabamıymış, neymiş lafı kısa
kesmiş. İşim gücüm var, git başımdan. Aradan bir zaman
geçmiş, kırlangıç son kez adamın penceresine gelmiş: Bak
soğuklar da başladı, üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi al
beni içeri.Yoksa, sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım.
Çünkü ben ancak sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni
eğlendiririm..
Birlikte yemek yeriz, bak hem de sen de yalnızsın yanlızlığını
paylaşırım, demiş. BAZILARI GERÇEKLERİ DUYMAYI
SEVMEZMİŞ! Adam bu yalnızlık meselesine içerlemiş. Pek bir
sinirlenmiş: Ben yalnızlığımdan memnunum,demiş . Kuştan
onu rahat bırakmasını istemiş. Düpedüz kovmuş.
Kırlangıç , son denemesinden de başarısızlıkla çıkınca, başını
önüne eğmiş, çekip gitmiş. Yine aradan zaman geçmiş.
Adam, önce düşünmüş, sonra kendi kendine itiraf etmiş: Hay
benim akılsız başım; demiş. Ne kadar aptallık ettim! Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını teptim.
Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi böyle kös kös
oturacağıma, keyifli vakit geçirirdik birlikte.
Pişman olmuş olmasına ama iş işten geçmiş. Yine de kendi
kendini rahatlatmayı ihmal etmemiş: Sıcaklar başlayınca,
kırlangıcım nasıl olsa yine gelir. Ben de onu içeri alır, mutlu
bir hayat sürerim.
Ve çok uzunca bir süre, sıcakların gelmesini beklemiş. Gözü
yollardaymış. Yaz gelmiş, başka kırlangıçlar gelmiş. Ama......
Onunki hiç görünmemiş. Yazın sonuna kadar penceresi
açık beklemiş ama boşuna. Kırlangıç yokmuş! Gelen başka
kırlangıçlara sormuş ama gören olmamış. Sonunda danışmak
ve bilgi almak için bir bilge kişiye gitmiş. Olanları anlatmış.
Bilge kişi gözlerini adama dikmiş ve demiş ki:
‘KIRLANGIÇLARIN ÖMRÜ 6 AYDIR....’
HAYATTA BAZI FIRSATLAR VARDIR, SADECE BİR KEZ ELİNİZE
GEÇER VE DEĞERLENDİRMEZSENİZ UÇUP GİDER!
HAYATTA BAZI İNSANLAR VARDIR, SADECE BİR KEZ
KARŞINIZA ÇIKAR; DEĞERİNİ BİLMEZSENİZ KAÇIP
GİDERLER! VE ASLA GERİ DÖNMEZLER!
Dikkatli olun....!!!! Farkında olun.....!!!!!!!!!! Ve bir
düşünün bakalım; Acaba siz bugüne kadar pencerenizden kaç kırlangıç
kovaladınız?.....
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mali
mizah

Özlü sözler
Akıllı görünme çabası çoğu
zaman akıllı olmayı engeller
La Rochefoucauld
Damla kendini tamamlayınca damlar.
ANONIM
Kağıda dokunan kalem kibritten daha çok yangın çıkarır.
S.Fobes
Eğitimin kökleri acı fakat
meyveleri tatlıdır.
Aristotale
Ne kadar bilirsen bil söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.
Mevlana
“Herkes kendi geçmişini, kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları sadece onun başlığını
okuyabilir.”
Virginia Woolf
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce
kendisini değiştirmeyi düşünmez.
V.Hugo
Bir insan parmağını başkasına uzatınca üç parmağın da
kendisine uzatıldığını unutmamalıdır.
Louis Nizer

Pratik bilgiler
1. Gozlugunuzun vidasi cok cabuk cikiyorsa vidayi takmadan once,vidanin girecegi delige
renksiz oje damlatin.Vidayi oyle takin.
2. Mobilyalarin yerlerini degistirdiginizde halilarin uzerinde iz birakir.Bu izleri yok etmek
icin izlerin uzerine bir parca buz koyun ve erimesini bekleyin.Daha sonra uzerinde elektrik
supurgesini gezdirin.Izden eser kalmadigini goreceksiniz.
3. Buz kaliplarinizi su ile doldurmadan once bolmelere portakal,limon ve dilediginiz meyve parcaciklari yerlestirirseniz dekoratif buzlar elde etmis olursunuz.
4. Eger ayaklariniz cok isinip sisiyorsa onlari saatlerce sicak suda bekletmeyin,aksine kolonya ile ovalayin.Bilekleriniz ve ayaklariniz sismeyecektir.

Fıkra
Adamın birine sayısaldan büyük ikramiye çıkıyor. Karısına bile söylemiyor.
Sabaha karşı ikramiyeyi almak için Ankara’ya yolaçıkıyor .
Tam Elmadağ’a gelmişken bir telefon. Arayan kayınbiraderi
-Nerdesin enişte ?
-Dışarıdayım hayırdır.
-Çabuk eve gel
- N’oldu ? Çok mu acil
- Hemen gel ablam
- Yoksa hasta mı ?
- Yok. Sizlere ömür..
Telefonu kapattıktan sonra adam koltuğa yaslanıp şöyle demiş;
“ Ey güzel Allah’ım, verdikçe veriyor, verdikçe veriyor “ :))
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