EDİTÖRDEN

Mücadeleyi Bu Meslek
Öğretti Bizlere
Mutlu Yıllar
2012 yılının; umutlarımızı tazelemesi bir yana, toplumsal dostluğumuzu ve mesleki
dayanışmamızı sağlayacak önemli bir fırsat olmasını, zorluk ve sıkıntılardan uzak,
sağlık, başarı ve mutluluk içinde geçireceğimiz bir yıl olması dileği ile tüm meslek
camiasının yeni yılını kutluyoruz.
Dergimizin 29. Sayısı İle Karşınızdayız
Kültürü, geleneği olan odamızın vizyonuna yakışır bir dergi çıkartmanın gayreti
içersindeyiz.
Bülten Dergisini çıkarmaya başladığımız 11. nci sayıdan bu yana öncelikli
hedefimiz; Odamız üyeleri başta dergimizi okuyan bütün okuyucularımıza, odadan
haberler, mevzuat ile ilgili tartışmalı konularda kaliteli bilgi üretmek oldu.
Ama her şeyden önemlisi sizlerle birlikte olmanın, birlikte üretmenin, birlikte
düşünmenin ne kadar keyifli olduğunu öğrendik. Bu süreçte ürettiklerimiz ve ortaya
çıkardığımız 18 adet dergi, odamızın kurumsal birikiminin birer tuğlası olarak oda
tarihindeki yerlerini aldı.

Bahadır BAŞ
Oda Sekreteri
bahadir.bas@ordusmmmo.org.tr

Mücadeleyi Bu Meslek Öğretti Bizlere
Herkes kendi yaşadıklarının 'tarihi' olduğunu düşünür belki ama yalnızca bizim yaşamlarımız için değil,
muhasebecilik, mali müşavirlik mesleği açısından da gerçekten tarihi günleri yaşıyoruz. Tarihi
dönemeçlerden geçiyoruz.
Son birkaç yıldır, 'bu kadar da olmaz' denilecek birçok yasa ve yönetmelik değişikliği, pek çok idari
işlemlerin uygulama şekli değişikliği, (e- bildirge, e beyanname, e-işkur, e-bölge çalışma, e- devlet, v.b.),
meslek yasamızın bizden habersiz ve dayatma ile (5786) değiştirilmesi, yeni KHK ile (660) Denetim
yetkisinin üst birliğimiz TÜRMOB dan bir gece ansızın alınması, son dakika da beyanname verilme
süresinin uzatılması, üç yıldır yayınlanmayan ücret tarifesi, kaldırılmasını ümit ettiğimiz damga vergisi
konusunda incelemelere hız verilmesi gibi önemli süreçleri son birkaç yılda baş döndürücü bir şekilde
birlikte yaşadık.
Evet, çok kızdık, kalp krizleri geçiren arkadaşlarımız oldu, sinirler gerildi, çokça umutsuzluk dolu anlar
yaşadık.
Karamsarlığın ağır bir biçimde üzerimize geldiği zamanlarda inancımızı asla kaybetmedik.
Bu zor günlerde Oda Başkanımızın “Ne olursa olsun umutlu ve mutlu olmayı, yılmadan mücadele
etmeyi bu meslek öğretti.” sözü bu süreçte bizlere hep yol gösterici ve umut aşılayıcı oldu. Sözün özü
her türlü mücadeleyi bu meslek öğretti bizlere. Yaşamdaki sorunlarla nasıl mücadele edilir? Bu meslek
öğretti bizlere. Her yeni gün daha ne kadar öğrenmemiz gerektiğini anımsadık hep. İşte mesleğimi onun
için çok seviyorum.
Oda Etkinlikleri
Yazın bitmesi ile oda etkinliklerine hız verdik.
Eğitim Komisyonumuz tarafından hazırlanan ve oda üyelerine sunulan “Damga Vergisi” konulu seminer
büyük bir ilgi gördü.
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları seminerini OBKT Salonunda yaptık. İlgi çok büyüktü. Seminer
öncesinde Rüştü Abimizi anma etkinliği kapsamında onun eski resim sergisini yeniden üyelerimiz ile
buluşturduk. Duygu dolu anlar yaşandı.
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve Doç. Dr. Volkan Demir
katıldığı Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi seminerine ilgi çok fazlaydı. Bu
seminer gösterdi ki 150 kişilik toplantı salonu doldu ayrıca fuaye salonunda oturmaya yer kalmadı.
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir öğleden sonraki bölümde Mesudiye den gelen Meslek
Yüksek Okulu öğrencilerine “Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar” konulu bilgilendirmede bulundu.
Komisyon ve Kurul Başkanları ile 2011 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Tüm Oda Üyelerinin katıldığı 2011 Yılı Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Stajyerler ile Kasım ayında 1 günlük zorunlu eğitim gerçekleştirildi.
Üç aylık bir zaman dilimine pek çok etkinlik ve eğitim gerçekleştirdik.
Dergiden
Bir birinden değerli makale, röportaj ve etkinlikler ile karşınızdayız.
Güzel güneşli günlerde buluşmak ümidi ile bütün meslektaşlarımıza, bütün okuyucularımıza mutlu,
huzurlu, sağlık dolu 2012 yılı diliyorum.
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BAŞKANDAN

GELECEK YIL
DAHADA ZOR OLACAK
Önümüzde dağ gibi duran, Türk ticari Hayatını kökünden değiştiren,
Muhasebeci, mali müşavirleri derinliğine etkileyen yeni Türk Ticaret
Kanunu var. 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile muhasebe kayıtlarımızı, Türkiye
Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal raporlama standartlarına uygun
tutmamız gerekiyor. 31.12.2013 tarihi itibarı ile hazırlayacağımız mali
tabloların, karşılaştırılmalı hazırlanacağından, 2013 kayıtlarının da Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun yapılması gerektiğidir. Bu nedenle biz mali
müşavirler, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik
çalışmalarımızı 1 Ocak 2013 tarihine kadar yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu
işler bizim asli görevimizdir. Kalan diğer işlerin çoğunu mükellef adına biz
yapacak olsak da, Yeni TTK'na Göre uyum sürecinde kalan işler daha çok
şirket yöneticilerinin ve vergi mükelleflerinin görevleridir.
Küresel Ekonomik krizin en derin 2009 yılında yaşandığını düşünenler aslında yanıldı. Bu
konuda Amerika ve Avrupa ülkeleri v.s. yeni bir döneme giriyor. Yetkililerin ve ekonomistlerin
tespitlerine göre, bu güne kadar alınan tedbirlerin, küresel krizi ötelemekten başka işe
yaramadığı bir gerçek. Şimdi ekonomik küresel krizde ikinci perde başlıyor ve büyük durgunluk
(resesyon) daha önce ertelenen sorunlarla beraber başlayacak. Bu anlamda firmalara önerimiz
mümkün oldukça nakitte kalmalarıdır. Tabi ki Türkiye ekonomisinin bu işlerden, Dama taşı
teorisinde olduğu gibi etkilenmemesi mümkün görünmüyor. IMF'nin tahminlerine göre 2012
yılında Türkiye yalnızca yüzde 2,2 büyüyecek. Türkiye genç nüfusu ve potansiyeli
düşünüldüğünde yüzde 6 – 8 oranında her yıl büyümez ise büyük oranda işsizlik baş gösterebilir.
Ekonomimizin Bu yıl yüzde 8 – 10 büyüdüğü söyleniyor hala işsizlik oranı TUİK'in rakamlarına
göre yüzde 9 – 10 arası, Görüleceği gibi Türkiye uluslar arası bu ekonomik krizden
etkilenmemesi mümkün görünmüyor. Herkes hesabını bu öngörülere göre yapmasını
öneriyoruz.
Bir diğer konuda kayıt dışı ekonomi. Türkiye'de kaynak paylaşımı, kayıtlı işletmelerle, kayıtsız
işletmeler arasında paylaşılmaktadır. Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün hükümetler, verginin
tabana yayılması ve kayıt dışı ile mücadele, siyaseten risk taşıdığından, vergi toplama ve kamu
giderlerini karşılama adına hep dolaylı vergilere, fiyatların içindeki vergilere yüklenilmiştir. Bu
durum kayıtlı kesim tarafından, haksız rekabet yarattığı gibi, kayıt dışılığı körüklemektedir.
Kayıt dışılığa, kayıtsız kalmak, sürdürülebilir dengenin, büyümenin önünde bir engel olduğu bir
gerçektir. Kayıt dışılıkla mücadelenin en önemli aracı, barajdan ovaya su götüren, ekonomik
kayıtları tutan s.muhasebeci mali müşavirlerle olacaktır. Artık Türkiye yeni bir döneme giriyor.
T.Ticaret Kanunu, Borçlar kanunu değişti bu değişen yasalara uygun, yeni bir Gelir vergisi ve
Vergi usul kanununa ihtiyaç vardır. Bu değişecek yasalarla beraber, dolaylı vergi oranını hiç
değilse Avrupa Birliği normlarına indirilmelidir. İstanbul SMMM odamızın yaptığı bir tespite
göre 299 adet vergi türü ve ceza vardır. Bununda aza indirgenerek, sadeleştirilmesi
gerekmektedir. Eğer Türkiye gelecekte ekonomisi büyüyen 10 ülke arasına girecekse, bu günden
bu adımı atmalıdır. Unutulmamalıdır ki en uzak mesafelere ulaşmak, bir adım atmakla başlar. Bu
duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr
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Ertuğrul YÜKSEL
Oda Başkanı

TÜRMOB / BAKIŞ

MESLEĞE VE MESLEK ÖRGÜTÜNE SAHİP
ÇIKMAK HER MESLEKTAŞIN GÖREVİ OLMALIDIR
Mesleğimiz Cumhuriyet döneminde
1929 yılında dünyadaki ekonomik
buhranın ardından ilki 1932 yılında
olmak üzere tam dokuz defa sonuçsuz
kalan girişimlerden sonra, 13.06.1989
tarihinde Yasal statüye kavuşmuştur.
Ülkemizin hızla gelişen ekonomisine
paralel gelişmesini sürdüren,
meslektaşın ve mesleğe yeni
gireceklerin eğitimini amaç edinen,
mesleğin ve meslektaşın kalitesini,
hayat ve yaşam standardını
yükseltmeyi ilke edinen, mesleğin
icracısı bizler geçen bu kısa süreçteki
başarılarımızla ne kadar övünsek
azdır.
Bugün üye sayısı 85.000'e yaklaşan
ve 13.000 stajyeri ile büyüyen ve
gelişen, ülkemizin en dinamik ve
eğitime büyük önem veren,muhasebe
mesleğinde gelinen nokta çok farklı
yerlerdedir.
Yaptığımız iş muhasebe ve muhasebe
sonuçlarının yansıdığı finansal
tabloların denetimidir;
Nedir muhasebe : “işletmelerde teorik,
üretim ve pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesi için gerekli bilgileri
sağlamak, kayıt veri oluşturmak ve
sonuçlarını ortaya koyabilmek için
tutulur muhasebe kayıtları. Bu
kayıtların belgeye dayanması ve
parayla ölçülmesi esastır.
Bu işlemler ya işletme içinde yaratılan
değerlerdir ya da çevre dış ilişkilerden
yaratılan değerlerdir.Muhasebe tüm
bu olayları kaydeder, sınıflar özetler,
faaliyet ve sonuçlarını finansal tablolar
halinde ortaya koyar ve bu sonuçları
yorumlar.
Ülkemizde ise 1970'li yıllarda
başlayan yapısal dönüşümleri içeren
e k o n o m i k p o l i t i k a l a r, ü l k e
kaynaklarının envanterinin
çıkartılması,üretim ve ticarette sıkı bir
denetimin sağlanması,bütün
ekonominin kayıt altına alınması ve

belki de hepsinden önemlisi,
mükelleflerin daha kaynağında
denetlenmesi doğrultusunda
muhasebeciliğin güçlendirilmesini
zorunlu kılıyordu.
Bugünkü hükümetimizin yayınladığı
2012-2014 orta vadeli Vergi, finans
ve muhasebe konularıyla
ilgili
olarak
YMM Recep Bıyık ın
özetlediği Programda ;
“- Vergi politikalarının
uygulanmasında istikrarın ve
vergilendirmede öngörülebilirliğin
esas olacağı,

Ülkü SÖNMEZ
YMM
TÜRMOB Genel Başkan
Yardımcısı
ulkusonmez@turmob.org.tr

- Âdil ve etkin bir vergi sistemi
oluşturma hedefi doğrultusunda,
kamu gelir politikası nın; istihdamı ve
yatırımları teşvik edecek, yurtiçi
tasarrufları artıracak, bölgesel
gelişmişlik farklarını azaltacak,
ekonomiye rekabet gücü
kazandıracak ve kayıt dışılıkla
mücadele edecek şekilde
yürütüleceği,
- Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi
ve günümüzün ihtiyaçlarına göre
yeniden yazılmasına yönelik
çalışmalara devam edileceği, bu
kapsamda Gelir Vergisi Kanunu ve
Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere
temel vergi kanunlarının gözden
geçirilmesi çalışmalarının
tamamlanacağı,
- Vergi istisna, muafiyet ve indirimleri
nedeniyle oluşan vergi harcamalarının
düzenli olarak raporlanacağı,
- Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle
ilgili eylem planı uygulamalarına
devam edileceği,
- Özel kesim yatırımlarını, uluslararası
doğrudan yatırımları ve ihracatı
artırmaya yönelik politikalara devam
edileceği,
- Ekonominin rekabet gücünü artırıcı
üretim yapısının oluşturulmasına,
doğrudan yabancı yatırımların ülkeye
girişinin hızlandırılmasına veAr-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesine
yönelik vergi politikaları uygulanacağı,
- Yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı,
katma değeri yüksek, markalı ürün ve
hizmetlerin üretim ve pazarlama
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süreçlerinin desteklenmesine devam edileceği,
- Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve Ar-Ge'ye olan
talebinin artırılmasının sağlanacağı, yenilik tabanlı
girişimciliğin destekleneceği,
- Özel sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğini
geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi ArGe işbirlikleri ile yenilik tabanlı rekabetçi kümelenme
çalışmalarının destekleneceği,
- Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge'ye dayalı katma değeri
yüksek ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi ve
pazarlanma süreçlerinin destekleneceği,
- Vergiye uyumun artırılması ve vergi tabanının
genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği,
- Başta vergi denetimi olmak üzere, denetimlerde
etkinliğin kurumlar arası çapraz kontrolü de içerecek
şekilde sağlanması amacıyla kamu idarelerinin
denetim ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalara ağırlık verileceği,
- e-Ticaret başta olmak üzere elektronik ortamda
yapılan işlemlerden vergi kaybı doğmasının
önleneceği,
- İstihdama ilişkin teşvik düzenlemelerinin sade ve
etkin bir yapıya kavuşturulacağı,
- Kayıt dışı istihdamı önlemeye ve ilave istihdamı
teşvik etmeye yönelik tedbirler alınacağı,
- Gençler, kadınlar ve özürlüler başta olmak üzere
işgücü piyasasında dezavantajlı kesimlere yönelik
destekleyici politikaların ilave tedbirler alınarak
sürdürüleceği,
- Ve rg i p o l i ti k a l a r ın ın b e l i rl e n m e si n d e v e
uygulanmasında, iklim değişikliğiyle mücadele
edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf
sağlanmasına yönelik önceliklerin dikkate alınacağı,
- Dahilde İşleme Rejiminde, yurtiçi üretim, ihracat ve
dış ticaret dengesine etkisi açısından bütüncül bir
şekilde değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin
yapılacağı,
- Gümrük altyapısının geliştirilmesi ve işlemlerin
kolaylaştırılması çalışmalarına devam edileceği,
- KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin artırılması
amacıyla; sağlanan desteklerin etkinleştirileceği ve
KOBİ'lerin muhasebe ve finansal raporlama
standartlarına uyum sağlamalarının temin edileceği,
- Kültür turizminin geliştirilmesi ve sinema, belgesel
film gibi kültür ürünleri üretiminin teşvik edilmesi
suretiyle kültür sektörünün ekonomik boyutunun
güçlendirileceği,
- Maktu vergi ve harçların, genel ekonomik koşullar göz
önünde bulundurularak güncelleneceği,
- Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi temel
kanunlarda getirilen yeniliklerin etkin bir şekilde hayata
geçirileceği,belirtilmektedir.
Programda yer alan ve yukarıda özetlenen
bilgilerden, Program döneminde;
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- Özel kesim yatırımlarını artırmaya yönelik politikalara
devam edileceği,
- İstihdam teşvik ve desteklerinin sadeleştirilerek ve
artırılarak devam edeceği,
- Ar-Ge ve teknoloji teşvik ve desteklerinin, bu dönemin
en önemli konularından birisi olduğu ve bu alanlardaki
teşvik ve desteklerin artarak devam edeceği,
- Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun
yeniden yazımı ve yasalaştırılması sürecinin
tamamlanacağı,
- T ü r k Ti c a r e t K a n u n u ' n u n y ü r ü r l ü ğ ü n ü n
ertelenmeyeceği, ertelenecekse de yürürlük tarihinin
2014 yılı sonrasına sarkmayacağı,anlaşılmaktadır.”
Yine bu süreçle ilgili olarak kayıt dışı ile mücadele
çerçevesinde programa devam kararı alınmış ve
yeniden revize edilen 21.12.2012 tarihli resmi
gazetede yayınlanan Kayıt dışı ile mücadele
programında ilgili bakanlık sayısı arttırılmış ve
bakanlıkların eşgüdüm içinde çalışması belirtilerek
<bakanlar ın katılacağı bir kurul oluşmuştur.
Gerek orta vadeli programın gerekse kayıt dışı ile
mücadelenin SMMM ve YMM lerin desteği ve katkısı
olmadan başarılmasının imkanı yoktur. Bu tüm
kesimlerce bilinmesine rağmen yayınlanan program
genelge ve tebliğlerde en büyük hizmeti verecek olan
biz SMMM ve YMM lerin Üst birliği olan TÜRMOB
unutulmuştur. Bu da akla bu konuda bizden
faydalanmak istemedikleri düşüncesini getiriyor,
umarız sadece unutmadır.
Bu gün gelişen koşullarda mesleğimizde bundan böyle
Muhasebenin yanında denetim olgusunun daha öne
çıkacağı belirginleşmeye başlamıştır. Daha önce
yayınlanan yazılarda Genel başkanımız Sayın Nail
SANLI Eğitim sürecinden, İSMMMO başkanımız
Yahya ARIKAN da kurumsallaşma sürecinden
bahsettiği için bu konulara girmeyeceğim, Ancak
habersizce Mecliste 2008 yılından beri bekleyen ve
çıkarılmayan Kamu Gözetim Kurumu kanun
tasarısının Kararnameye dönüştürülerek bir gecede
660 sayılı kararname ile sistem de yerini alması ile
denetim yeni bir boyut kazanmıştır.
Dünya uygulamalarına baktığımızda bizlere çok aykırı
gelmeyen ancak gerek denetim standartları gerekse
muhasebe standartlarını içinde barındırması gerekse
yetkilendirme ve sınav gibi konuları hariç Denetim
Sürecinde Kamu gözetim Kurumu ile TÜRMOB
dışında başka bir kurumun tanımlanmamış olması
bizim için bir kazanım gibi görünmektedir.
Dünyada ve Türkiye'de eğitim konusunda ilkleri hayata
geçiren TÜRMOB olmadan
bu işlerin
başarılamayacağı bir kez daha teyid edilmiştir.
Önümüzde sıkıntılı ve zor bir süreç vardır,
Değişen ülke koşulları, değişecek vergi kanunları
,hayata geçirilecek olan TTK, standartlarına uygun
tutulacak muhasebe kayıtları ve bu kayıtlara uygun
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çıkarılan TFRS uyumlu denetimden geçmiş finansal
tablolar ve bu işi gerçekleştirecek olan SMMM ve YMM
ler.
Bu hem gururumuzu okşamakta hemde bizleri ağır bir
yük ve sorumluluk altına itmektedir.
Bu işlerle ilgili “iş diyorum çünkü denetim işi meslek
kanunumuzun .2.maddesinde sayılan işlerden sadece
biri” eğitim sürecimiz ocak ayı itibariyle başlayacaktır.
TÜRMOB ve Meslek Odaları olarak geçen süreçte
hazırlıklarımızı bitirdik.
Türkiye'de ve Avrupa da kamu gözetim sistemini
oluşturulmasıyla ilgili temel dayanak Avrupa birliği
8.Yönergesidir. Avrupa Birliğinde bu sistem
oluşturulmasındaki ilkeler
a- Gerek meslek örgütü, gerekse kamu veya özel tüm
kurumlardan ayrı bağımsız
b- Sistemin finansman yapısının bağımsızlığı ortadan
kaldıracak türde olmaması
c- Gözetim faaliyetlerinin yönergeler çerçevesinde
tanımlanmış faaliyet alanları içinde tutulması.
660 sayılı kararname ile kurulan bu kurulun bu üç temel
ilkesini ilerleyen süreçte dikkatle izleyeceğiz. Kurum
kararname çerçevesinde bağımsız görünse de dokuz
üyesinden başkanı ve altı üyesinin devlet
bürokrasisinden atanması bağımsızlığı zedeleyebilir
mi, finansal yapısının ve bütçesinin kaynağı tam olarak
netleştiğinde kararnamenin 19.maddesinde
belirlendiği şekliyle
“Kurumun bütçesi
MADDE 19 ‒ (1) Kurumun gelirlerinin, giderlerini
karşılaması esastır. Kurumun bütçesi 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır
ve kabul edilir. Ancak, genel bütçeden Kuruma Hazine
yardımı yapılabilir.
(2) Kurumun gelirleri; Hazine yardımı,
muhasebe ve denetim standartlarının telif hakları
ve diğer gelirlerden oluşur”
Oluşacak bütçe ve mali kaynaklar
yönergelerin
belirttiği yukarıda belirttiğimiz bağımsızlığı zedelemez.
AB direktifleri incelendiğinde yukarıda belirlenen ana
değişkenler için ayrıntılı düzenlemeler getirilmemiştir
sistemin kurulmasını ve hayata geçmesini üye ülkelere
bıraktığı için üye ülkelerdeki düzenlemelerde
detaylarda farklılıklar gözükmektedir.
Ancak ülkemizde ki uygulamada AB ye uyum
sürecinde yapılan
yapısal
değişikliklerde ülke
yapısı göz önünde
tutularak asgari uyumun sağlanması kurumun tam
bağımsızlığının sağlanarak korunması sistemin
başarısı için gerekli olup bu konuda her kurum ve
kuruluş üzerine düşeni gerçekleştirmelidir.

Yine çok önemli husus kurum yapacağı ikincil
düzenlemelerde mesleğin taraflarının görüş ve
katılımlarını alır,belirlemelerinde uluslararası normlara
dikkat ederek yönergelerde belirlenen alanların dışına
çıkmaz.
Bugün ülkemizin mali ve ekonomik yapısında çok
önemli yapıtaşlarından biri olan bu mesleğin icracıları
bizler mutlu muyuz? Buna yüksek sesle içimiz mutluluk
dolu haykıramıyoruz buruğuz,
Çoğalan iş yükünün omuzlarımızda hergün biraz daha
artan baskısıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz.
Evimizi, aşımızı eşimizi - çocuğumuzu - sosyal
yaşantımızı özler olduk. Ayın nerede ise hergünü
yoğunluktan bizler ve yanımızda çalışanlar gece
yarılarına kadar bürolarımızda çalışmak zorunda
kalıyoruz.
Amacımız daha az işle daha iyi bir yaşam. Ama
acımasız bir haksız rekabetin içersinde bunu da
gerçekleştiremiyoruz.
Tüm bu uğraşımız mükelleflerimizin işlerinin
aksamadan yürütülmesi beyanların ve işlerin sağlıklı
yürümesi için. Her gün ilgili birimlerin karşısına işlerini
yaptığımız mükelleflerin işlerinin doğru yapılması ve
cezalı duruma düşmemeleri için isteklerle gittiğimizden
kendi isteklerimizi hep ikinci planda kalıyor.
Tüm bunların karşılığı alacağımız ücretin belirlendiği
bir ücret tarifemizin yayınlanması bile bize iki yıldır çok
görülüyor, hakkımız olan 2012 yılı ücret tarifemizin
yayınlanmasını özveriyle bekliyoruz.
Bazı kesimler ise bu durumdan bizleri başarısız
göstermenin çabası içine girerek yaptığımız uğraşları
hayata geçirdiğimiz mesleki başarıları görmemenin,
göstermemenin çabası içine giriyor.
Biz işinin başında Ülkesini seven meslek mensupları
olarak sonuna kadar diyalogtan ve uzlaşmadan yana
olduğumuzu her ortamda belirtiyoruz. Çünkü
Ülkemizin buna ihtiyacı var.
Devletin tüm birimlerin yapısal başarılarının içinde
gerek işletme sahip ve yöneticilerinin yapacakları
yatırım ile ilgili kararlarını, gerekse finansal yatırım
araçlarına yatırım yapacak olan yatırımcıların
yatırımlarını, bizim hazırlayıp sunduğumuz beyanlar
ile bizlerin hazırlayıp denetlediği ve kamu oyuna
sunduğu finansal tablolardan faydalanarak yaptığını
bu işlerde meslek mensuplarımızın çok büyük payı
olduğunu tüm kamu oyunun bilgisine sunuyoruz.
Ve onun içinde devletin tüm birimlerinde yapılması
düşünülen hertürlü finansal - mali - sosyal ve yapısal
değişikliklerde uygulamacı olan bizlerin görüş ve
düşüncelerinin alınmasını istiyor ve bekliyoruz. Bir
gece ansızın bilgimiz dışında çıkarılan kanunlar ve
kararnameler istemiyoruz. Bunu istemek en doğal
hakkımız olduğunu düşünüyoruz ve bunun böyle
olmasını istiyor ve bekliyoruz.
2012 yılının ülkemize. dünyamıza barış ve mutluluk
getirmesi dileklerimle tüm meslektaşlarımın sağlıklı ve
bol kazançlı bir yıl geçirmesini diliyorum.
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Son 2 Yıl Orduspor'umuzu Getirdiğimiz
Noktanın Değerini Bilerek Büyümemizi
Sürdürüyoruz
Büyük Ordu spor Taraftarları,

Doç.Dr.Nedim TÜRKMEN
Orduspor Kulüp Başkanı

Sizler Orduspor'umuzun en büyük
simgesisiniz, Ordu spor'u 2 yıl içinde
sizlerle beraber yağmur, çamur
demeden verdiğimiz büyük
mücadelenin sonunda hak ettiği yere
44.yılımızda 26 yıllık özleme son
vererek Süper Lig'e çıkardık. Biz
Orduspor'u devraldığımız yerden
bugünlere çok büyük zorlukları
aşarak fedakârlıklar yaparak
getirdik.
Bugün Süper Lig'deyiz. Hedefimiz 5
yıl için çok büyük başarılara imza
atmak 3 yıl içinde Orduspor'umuzu
bayrağını Avrupa'da
dalgalandırmak. Çok büyük
bütçelerle mücadele veriyoruz. Bu
büyük bütçelere Orduspor olarak
karşılık vermek ve büyük hedeflere
ulaşmak için Orduspor'umuzu halka
açarak 100 Trilyonluk ve daha fazlası
200 Trilyonluk bir bütçesi olan bir
Orduspor haline getirmeliyiz. Bugün
bu büyük Süper Lig kulvarlarında her
alanda güçlü olmalıyız.
Kurumlaşmaya tüm hızımızla devam
ediyoruz. Futbol takımımız geride
kalan 9 hafta önemli başarılara imza
atarak Süper Lig'in söz verdiğimiz
gibi en büyük rengi olmuş ve olmaya
da devam edecektir. Orduspor olarak
sadece futbol takımı değil 4 büyükler
gibi her branşta takımı olan bir
Orduspor olarak tam donanımlı bir
kulüp haline geldik. Her alanda
kaliteli adımlar ve yatırımlar
yapmaya devam ediyoruz. Bayan
Basketbol Takımımızı ve Bayan
Futbol Takımımızı kurduk. Sırada
şartları oluşturursak Orduspor
Satranç Takımımızı da kuracağız.
Orduspor Durugöl Tesisimizi,
futbolcularımızın kaldığı kulüp
binamızı, 5 yıldızlı otel haline
getirdik. Her alanda
kurumsallaşmaya devam ediyoruz.
En büyük sözümüz Orduspor'umuzu
Süper Lige çıkarma sözünü 2 yıl
içinde yerine getirdik. Şimdi
Orduspor TV'yi ve radyosunu kurma
çalışmalarımızın altyapısını
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oluşturmaya başladı. Resmi İnternet
Sitemizde mobil televizyonumuzu
kurma çalışmaları son aşamaya
gelmiş durumda. Resmi sitemiz,
dergimiz kendini devamlı olarak
geliştirmeye ve büyütmeye devam
ediyor. Çok özele kurduğumuz
Orduspor Takımımız her hafta
başarıdan başarıya koşmaya devam
e d i y o r. G e ç e n s a y ı m ı z d a
söylediğimiz gibi bugünlerin değerini
çok iyi bilmek zorundayız. Biz bu
kulübü vali yardımcısına bırakılmış
şekilde zor şartlarda alarak bugün
şampiyon yaparak büyük
taraftarımızla bugünlere geldik. Bir
tarafta hep örneğini veriyorum çünkü
her şeyi çok çabuk unutuyoruz, ilin
valisi ve belediye başkanı Giresun'da
kulübe yönetici ve başkan arıyor
üzüntü hâkim, Orduspor'da Süper
Lige çıkmış güçlü bir şekilde yoluna
devam ediyor. Bazı şeyleri takdir
etmek ve değerini çok iyi bilmek
gerekiyor. Destekler için zorluklar ve
olağanüstü durumlar olması
gerekmiyor. İlin önderlerine büyük
sorumluluk düşüyor. Biz de söylem
değil eylem istiyoruz. Ayrıca
Ordumuzun 19 ilçemizden belediye
b a ş k a n l a r ı m ı z ı n ,
k a y m a k a m l a r ı m ı z ı n ,
muhtarlarımızın Ordu'da oynanacak
maç günleri taraftarımız için otobüs
kaldırmalarını o gün taraftarlarımızın
sadece bilet paraları vermelerinin
yeterli olmasını diliyorum.Ordu 19
Eylül'de bütün ilçelerimizin taraftar
bazında temsil edildiğini görmek
bizleri çok mutlu edecektir.
Taraftarımızın içi rahat olsun.
Kurumsallaşmaya, markalaşmaya,
büyümeye devam. Hedefimiz çok
açık, bu yıl ligi ilk 10 içinde bitirmek.
Takımımızda bundan daha iyisini
yapacak güç olduğu için beklentimiz
v e t e m e n n i m i z i l k 5 ' d i r.
Taraftarlarımızdan maçlara lisanslı
ürünlerimizle, Orduspor
bayraklarıyla ve formalarıyla
gelmelerini bekliyoruz.
Orduspor'umuz bu yıl Süper Lig'in en
güzel rengi olmaya devam edecek.

RÖPORTAJ

K

adir KAMAKGÜN

1- Sayın Kadir Kamakgün sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
1964 Ordu doğumluyum. İlkokulu
İstiklal İlkokulu’nda, ortaokulu Merkez
Ortaokulu’nda, liseyi ise Ordu Lisesi’nde
okudum. 1986 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun
oldum. 1987 yılında Maliye Bakanlığı
Gelirler Kontrolörlüğü mesleğine girdim.
1990 yılında yapılan yeterlik sınavında
başarılı olarak Gelirler Kontrolörü olarak
atandım. 1992 yılında Ankara Üniversitesi
ATAUM merkezi bünyesindeki Avrupa
Topluluğu Uzmanlık Programını bitirdim.
1997 yılında Gelirler Baş Kontrolörü
olarak atandım. 1998 yılında ise Maliye
Bakanınca Samsun Gelirler Bölge Müdürü
olarak atandım. 6 yıl Gelirler Bölge
Müdürlüğü yaptıktan sonra 2004 yılında
tekrar Gelirler Baş Kontrolörlüğüne
atandım. 2011 yılı Temmuz ayında Maliye
Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarını
birleştiren KHK ile Vergi Başmüfettişliğine
atandım. Halen bu görevi sürdürüyorum.
Evliyim ve 2 çocuğum var. İyi derecede
İngilizce ve orta düzeyde Fransızca
bilmekteyim.Çeşitli dergilerde çok sayıda
makalem yayınlanmıştır.
2 – Memleketinizden uzakta görev
yapmanın zorlukları nelerdir?
Memleket hasretini nasıl
gideriyorsunuz?
Ben Ordu’yu ve Orduluları çok
seviyorum. 1982 yılından bu yana eğitim
ve görev nedeniyle Ordu’dan ayrıyım.
Ordu’ya olan hasretimi fırsat bulduğumda
Ordu’ya ziyarete gelerek, internetten
Ordu’da yayınlanan gazeteleri takip
ederek, İstanbul’da yaşayan Ordulularla
İstanbul’da kurulu Ordu dernek ve
vakıflarının düzenlediği organizasyonlara
katılarak gidermeye çalışıyorum. Bu
meyanda İstanbul’da bulunan
ORSİYAD’da ( Ordulu Sanayici İşadamları
ve Yöneticileri Derneği) 1 yıl yöneticilik
(Başkan Vekilliği) yaptım. Böylece burada
yaptığımız organizasyonlarla Ordu ve
Ordululara katkı sunmaya çalıştık ve
Ordulularla beraber olduk.

Gelirler Başkontrolü

yaklaşık 600 kişilik bir akraba çevrem var.
4 –Görevinizin zorluklarından
bahseder misiniz?
Denetim elemanlığı mesleği hele de
Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim
Elamanlığı mesleği icra edilmesi en zor
m e s l e k l e r d e n d i r. Ya p ı l a n t e f t i ş ,
soruşturma ve vergi incelemesi görevleri
nedeniyle pek sevenimiz olduğu
söylenemez. Ayrıca görev alanı tüm
Türkiye’yi kapsadığı için tüm illere turne
dediğimiz teftişe gidilir. Bu da evden belli
süre ayrılmak anlamına gelir. Ayrıca vergi
mevzuatının belki de dünyada en sık
değiştiği ülke Türkiye’dir. Devamlı surette
değişen mevzuatı izlemek zorunda olmak
çok yoğun işlerin arasında zor olmaktadır.

Kadir KAMAKGÜN
Gelirler Başkontrölü

5- Başarınızı Neye Borçlusunuz?
Başarı kesinlikle çok çalışmak ve
değişiklikleri izlemekle, işini ciddiye
almakla mümkün olabilir. Ayrıca önceki
tecrübelerden yararlanmakta önemlidir.
6 – Bir Denetimci olarak, MuhasebeciMali Müşavirlerden beklentileriniz
nelerdir?
Vergilerin doğru bir şekilde beyan
edilmesi diğeri askerlik olan en temel iki
v a t a n d a ş l ı k g ö r e v i n d e n b i r i s i d i r.
Mükelleflerin vergilerini olması gerektiği
şekilde doğru olarak beyan etmesi
açısından muhasebeci- mali müşavirler
olmazsa olmaz bir görev ifa etmektedirler.
Doğru beyan ve vergilendirme için
muhasebeci-mali müşavirler, vergi
dairesi, denetim elemanları ve
muhasebeci-mali müşavirlerden oluşan
üçlü sacayağından birini teşkil
etmektedirler. Bu görev muhasebeci-mali
müşavirler tarafından iki kere iki dört eder
prensibine uygun olarak gereği gibi yerine
getirilmelidir. Bu davranış aynı zamanda
mesleki saygınlığa da büyük yarar
sağlayacaktır.

3 – Ordu’ya en son ne zaman geldiniz?
Ordu’da akrabalarınız var mı?

7 – 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?

Ordu’ya en son bu yılın Temmuz
ayında 10 günlüğüne geldim. Buradaki
tüm dost ve akrabalarımla mümkün
olduğunca hasret giderdik. Ben Şahincili
Mahallesi’ndenim. Bu mahallede yaşayan

Kayıt dışılık ile mücadele konusunda son
yıllarda yapılan bir sürü düzenlemeye
rağmen bu konuda OECD ve AB
standartlarının henüz altındayız
diyebiliriz. Kayıt dışı ile mücadelenin ilk
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şartı toplumda
vergi bilincini oluşturmak, verginin devlet ve kamu
hizmetinin yapılması açısından ne anlama geldiğini
halka iyice anlatmak ve benimsetmektir. Şu an toplumda
vergi bilincinin yeterince oluştuğunu söylemek mümkün
değildir. Ayrıca kayıt dışılıkla mücadele için mevzuatta,
teknolojide, alt yapıda, personel rejiminde bir takım
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bunlar arasında tüm OECD
ve AB ülkelerinde uygulanan Servet Beyannamesi
uygulamasının getirilmesi, vergi ile ilgili tüm devlet ve
özel kuruluşların kayıtlarının entegre hale getirilip
denetim elemanlarının kullanımına sunulması, moral ve
motivasyonu dolayısıyla verimliliği artıracak şekilde
personel özlük haklarında iyileştirilmelerin yapılması,
kaldırılan bazı otokontrol rejimlerinin, vergi güvenlik
tedbirlerinin geri getirilmesi sayılabilir.
8- Vergi Barışı, Vergi Affı, Vergi Yapılandırmaları ve
taksitlendirmeleri gibi (6111 Sayılı Yasa Gibi)
uygulamaların, vergi mükellefleri üzerindeki etkileri
neler olur bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz.?
Hem Gelirler Bölge Müdürlüğü ve hem de Merkezi
Denetim Elemanlığı yapmış bir maliyeci olarak bu gibi
uygulamaların kayıt dışılıkla mücadele gücünü kırdığı,
toplumda vergi bilinci oluşmasını engellediği, vergisini
zamanında beyan edip zamanında ödeyen mükellefler
açısından haksızlığa neden olduğunu söyleyebilirim.
Ancak bazı olağanüstü durumlarda örneğin büyük
ekonomik kriz dönemlerinde istisnai olarak bu
yöntemlere başvurulabilir. Bunun dışında sık sık
uygulanan bu aflar ülke için yarardan çok uzun vadede
zarar getirmektedir. Mükelleflerin af beklentileri ile
beyanlarını ve ödemelerini zamanında ve doğru olarak
yapmasını engellemektedir.
9 – Mükelleflerde Gerçek Bir Vergi Bilinci Oluşturmak
İçin Neler Yapmak Gerekir?
Bunun için öncelikle devletin harcamaya yetkili
kurumlarının toplanan vergilerin düzgün bir şekilde kamu
hizmetlerinde kullanıldığını vergi mükelleflerine
göstermesi gerekir. Toplanan vergilerin yerinde ve
düzgün bir şekilde kullanılmadığını gören vergi
mükelleflerinin vergilerini doğru beyan ve vergilerini
zamanında ödeme alışkanlıklarında erozyon olduğunu
görmekteyiz. Vergi bilincini oluşturmak için okullardaki
müfredat programına vergi dersi konulması yararlı
olacaktır. Ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle
vergi bilinci halka aşılanmaya çalışılabilir.

10 – Bir Ordu’lu olarak ilimizin en çok göç veren iller
arasında yer almasını neye bağlıyorsunuz?
Ordu ilinin bu güne kadar kamu yatırımlarından hak
ettiği payı aldığı söylenemez. Ordunun alt yapı yatırım
eksikleri yeni yeni tamamlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla
altyapı yatırımları yetersizliği sanayi ve ticari yatırım
eksikliğini, iklim yapısının uygun olmaması turizm
yatırımları eksikliğini, en önemli tarım ürünü ve geçim
kaynağı olan fındıkta yaşanan dengesiz fiyat oluşumları
da üreticilerin gelir kayıplarını beraberinde getirmektedir.
Bütün bunların toplamı da işsizliği, geçinme zorluklarını
ve büyük şehirlere göçü doğurmaktadır. Ancak ulaşımda
bölünmüş yolun hayata geçirilmesi, havaalanının
temelinin atılması, Ordu Üniversitesinin kurulması ve
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gittikçe gelişmesi, Ordu-Adana karayolunun yapılıyor olması ve
Turizm Bakanlığının yayla turizmiyle ilgili master projesi
gelecekte Ordunun makus talihini değiştirecek gibi
görünmektedir.

11 – Ordu Spor ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Günümüzde şehir futbol takımları sadece bir spor
faaliyetinin icra edildiği bir aktivite değil, bir şehrin tanıtımı,
sanayisi, ticareti ve turizmi için çok şeyler ifade etmektedir. Bu
gün bazı spor kulüplerinin Trabzon örneğinde olduğu gibi o
şehre tanıtım, turizm, ticaret alanında ne kadar katkı sunduğu
ortadadır. Bu nedenle tüm Orduluların Orduspor’u hem maddi
hem de manevi olarak desteklemesi gerekmektedir. Ben de
Orduspor’u çok seviyorum. Fırsat buldukça maçlarına
gidiyorum. Bu sene Orduspor’umuza Süper Ligde başarılar
diliyorum.
12 – Aşağıdaki kelimeler size ne ifade ediyor? Tek kelime
veya cümle ile açıklar mısınız?
Ekonomi
: insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı
kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bilim dalı
Kriz
: Hükümetlerce ülkenin iyi yönetilmemesinde
dolayı halka yaşatılan ekonomik kabus.
Vergi
: Devlete ve millete karşı en önemli vatandaşlık
görevi.
Makro
: Ormanın bütününü görebilmek.
Nerden Buldun..: Kayıt dışılıkla mücadelede ve çağdaş bir
vergi düzenini oluşturmada olmazsa olmaz.
Sivil Toplum: Demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri.
Demokrasi : Dünyadaki mevcut en iyi yönetim şekli.
İnternet
: Bilgiye ve sevdiklerimize ulaşmada büyük
kolaylık.
Ordu – Şahincili Mah: Ordu Türkiye’nin en güzel en medeni
şehri, Şahincili Ordu’nun en güzel ama Belediye tarafından on
yıllardır hiç hizmet alamayan, üvey evlat muamelesi görmüş
mahallesi.

12 – Son olarak Ordu’lu hemşerilerimize ne söylemek
istersiniz?
Görevim gereği ülkenin birçok şehrinde bulundum. Ama
Ordu gibisi yok. Orduda yaşayanlar hakikaten bu şehrin
kıymetini bilsinler. Ordunun her bakımdan gelişmesi için
herkes elinden ne katkı geliyorsa sunsun. Biz Ordu şehri
dışında yaşayan 800.000 bini İstanbul’da olmak üzere
yaklaşık 1 milyon Ordulu’nun aklı, gönlü hep Ordu’da. Yılda bir
kere bile olsun Ordu’ya gelmek, ziyaret etmek bizler için
büyük heyecan ve mutluluk kaynağı. Ordu’yu çok seviyorum.

13 –Sayın Kadir Kamakgün, Bülten Dergimizi takip
edebiliyor musunuz nasıl buluyorsunuz? Verdiğiniz
bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ordu SMMMO Odası tarafından yayınlanan Bülten
Dergisini beğeni ile takip ediyorum. Mesleki konularla ilgili
doyurucu yazıları okuyorum. Ben de işlerimden fırsat buldukça
Bülten Dergisine makale vererek destek olmaya çalışıyorum.
Bülten Dergisine bundan sonraki yayın hayatında da başarılar
dilerim.

İÇİMİZDEN BİRİ

Hem Söylediler
Hem Oynadılar

Vali Düzgün ve Başkan Torun`u daha önce hiç böyle görmemiştiniz. Ordu Valisi Orhan Düzgün ve Belediye Başkanı Seyit
Torun Mustafa Bektaş Kültür Merkezi`nin açılışında Vali Düzgün şarkı söylerken, Başkan Torun ise hem bir türkü söyledi
hem de oynadı.
Mustafa Bektaş Kültür Evi`nin açılışı yapıldı. Açılışa başta Ordu Valisi Orhan Düzgün, Belediye Başkanı
Seyit Torun, Jandarma Komutanı İsmail Güzey, Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı, İl Genel Meclisi Başkanı
Engin Tekintaş, Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu olmak üzere Ordu`nun pek çok önemli isimi katıldı...
Çeşitli tarihi ve kültürel eserlerin bulunduğu Mustafa Bektaş Kültür Evi`nin açılışında birbirinden renkli
görüntüler yaşandı...
İlk olarak Ordu Valisi Orhan Düzgün, Türk Sanat Müziğinden bir eseri seslendirdi. Sonra Ordu Belediye
Başkanı Seyit Torun Mihriban Türküsünü okudu.
Hızını alamayan Başkan Torun, oynadığı Giresun Karşılamasıyla da izleyenlerden tam not aldı...
Vali Düzgün ve Başkan Torun`un bu coşkusunun ardından Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu ise
cep telefonunda taşıdığı bir şiiri paylaştı.
Daha sonra ise kültür evinin açılışına katılan herkes Ordu`nun meşhur
Hekimoğlu türküsünü hep bir ağızdan okudu...
Ordu Valisi Orhan Düzgün konuşmasında Osmanlı
döneminde Sünni ve Alevilerin hep birlikte Avrupa`ya
sefer düzenlediğini hatırlattı.
Düzgün, “Avrupa`ya gittiğimde orada
dedelerimizin babalarımızın ayak izlerini görmek
mümkün. Osmanlı İmparatorluğu yüz yıllar önce
Avrupa`ya gitmeden önce Bektaşi dedelerimizi,
babalarımızı göndermiş. Kültür
Bakanlığı`nda görevli olarak Romanya`ya
Macaristan`a gittiğimde
Osmanlı`dan kalan tarihi
eserlere, mezarlara,
türbelere baktığımızda bu
izleri çok rahatlıkla
görebiliyorsunuz” dedi.
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İÇİMİZDEN BİRİ

Mustafa Bektaş Kültür ve Sanat Evi
Konukları Ağırladı
Mali Müşavir olmasına rağmen, Mustafa Bektaş geleneksel
kültürümüzün karasevdalısı olarak birbiri ardına geceler
düzenliyor. 23 Kasım akşamı gerçekleştirdiğimiz “Mustafa Bektaş
Kültür-Sanatevi 2011-2012 Açılış Programı” bu gecelerin en
güzeli, en renklisi olarak gönüllerdeki yerini aldı.
Tevazu yapmaya gerek yok. Gecenin organizatörü olarak bundan
kendi adıma büyük bir mutluluk ve kıvanç duydum.
Sayın Valimiz Orhan Düzgün bey`e “Gecemiz”i onurlandırmaları
talebimizi arz ettiğimde, tereddütsüz kabul buyurdular. Keza sayın
Belediye Başkanımız Seyit Torun Bey de aynı nezaketle
“memnuniyetle katılacağım.” dedi... Ve elbette diğer çok kıymetli
konuklarımız da. İl Genel Meclisi Başkanı Engin Tekintaş, İl
Gen.Mec. Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Rektörümüz Prof.Dr.
Tarık Yarılgaç, Başsavcımız Metin Uslu, İl Garnizon Komutanımız
İsmail Güzey, İl Emniyet Müdürümüz Hakan Kırmacı, Güzel
Sanatlar Fak.Dekanı Prof.Dr. Sabri Yener, Tıp Fak.DekanıProf.Dr.
Hulusi Gürel, Fen Edebiyat Fak.DekanıProf.Dr. Cemil Yapar,
tanınmış iş adamlarımız SAN-SET Gıda A.Ş.`nin sahibi Hilmi
Baruter, Şenocak Gıda Sanayi A.Ş.`nin sahibi İsmet Şenocak ve
Turan Seramik A.Ş.`nin sahibi Burhan Çakmak, TELEKOM İl
Müdürü Hacı Öztürk, PTT Baş Müdürü Recep Doğan, Sağlık İl
Müdürü Halil Mermer vb. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Sayın Valimiz, el ve ev sanatlarından oluşan salonu gezip gördü. Ve
çok memnun kaldı.
Kültür insanı olmak başka bir şey. Her devlet adamı keşke sayın
Valimiz gibi kültürümüzün sevdalısı olsa...
Belediye Başkanımızın ne marifetleri varmış da biz bilmezmişiz..
Nerede ise 20 yıllık bir dostluğumuz olmasına rağmen, benim bile
bilmediğim hünerlerine tanık olduk hep birlikte.Karşılama oynadı
ki, sanki özel kurs görmüş gibiydi.. Sesi de güzel. Mihriban
türküsünü söylerken, gözlerimiz derinlere daldı.
Biz de hasbel kader bürokraside bulunduk. Buradan edindiğim
tecrübe ile şunu ifade etmeliyim. Bürokrasinin başında olanlar,
zaman zaman böyle gecelere davet edilmelidir. İş ve görev
stresinden biraz olsun uzaklaşmış olurlar böylelikle.. Zira ki, onlar
da nihayet insan. Eğlenmeye, dinlenmeye belki hepimizden fazla
ihtiyaçları ve dahi hakları olduğunu düşünüyorum.
Vali Bey, güzel sesi ile söylediği şarkı ile programa ayrı bir renk

Gecemizin konukları arasında hepimizin güler yüzü ve muhterem
büyüğü Muzaffer Yüce`nin ayrı bir yeri vardı. O her zaman ki
nezaket ve güler yüzü ile çok anlamlı bir konuşma yaparak, “Bu
yaşıma kadar böyle bir gece yaşamadım.” demek suretiyle,
gönlümüzü bir kere daha feth etti.
M.Bektaş K.S.Evi`nde zaman zaman icra ettiğimiz programların
belirgin farkı şurada: Hemen her programda T.H.M. Ve Türk Sanat
Müziği canlı olarak yer alıyor. Sonra Ordu Mutfağı`nın türlü çeşit
yemekleri ikram ediliyor. Tam da burada Mustafa Bektaş`ın eşi ve
kızları yani aile efradı kocaman bir teşekkürü hak ediyor. Damak
tadına tamı tamına uygun oldukça leziz yemekler yapmada en
hünerli aşçıları geride bırakıyorlar. Hizmet sunumları ise tek
kelime ile mükemmel.

kattı.

Sonra Semah Ayini... Alevi-Bektaşi İnancının en önemli
ritüellerinden biri. Semah ekibi hepimizi hayran bıraktı.

Böyle durumlarda devlet adamları nedense daha sevecen, daha sıcak
geliyor insana.

Farklı renklerin bir arada buluşmasına vesile olan Mustafa Bektaş
ve ailesi, birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağlıyor böylece.

Normal zamanlarda hep ciddi yüzleri ile tanıdığımız üst düzey
yöneticilerin aslında ne kadar renkli, ne denli insani meziyetlere
sahip olduklarını da görünce, öyle mutlu oluyor ki insan.

Nitekim, sayın Velimiz, özlü konuşmasında daha Osmanlı`nın ilk
kuruluş dönemlerinde Bektaşi erenlerinin Balkanlar`a kadar
uzanarak Türk İslam kültürünü o diyarlara taşıdıklarını ifade etti.
C.Başsavcımızın kendi yazdığı şiiri okuduğu esnada bazılarının
gözlerinin nemlenmesi, birlik ve beraberlik ruhunun adeta ete
kemiğe bürünmesinin göstergesi oldu. Alevi Bektaşi deyişleri..
Çok derinlikli... Çok manalı.. Acı var, ağıt var. Ayrıca buram buram
dostluk kokuyor hemen her deyiş.. her türkü..

Kişiliğine zaten çok saygı duyduğum sayın Valimizi neşeli görünce,
bu saygımın yanında derin bir sevgi ışıltısı oluştu yüreğimde.
Eminim bütün konuklarımız da benzeri hissiyatla O`nu, Vali
olmasının yanı sıra bir insan olarak daha çok sevdi. Alçak gönüllüğü
ve riyasız iletişim dili, Ordu insanını pek mutlu ediyor. Her yerde,
her vesile ile bu gibi konuşmalara tanık olduğum için biliyorum
bunu.

Gürgentepe Nazım Şen`in (DEDE)sazı ve sözü, yüreklerimizi
titretti.

Şehrimizde, Mustafa Bektaş Kültür-Sanatevi gibi sanat ve müzik
amacıyla faaliyette olan mekanlar elbette var. Fakat bu mekan, çok
fonksiyonlu olduğu için, ötekilerden daha renkli, daha zengin, daha
sevecen bir mekan.

Tarihi Ordu`dan fotoğrafların da sergilendiği Kültürevi, hemen her
unsuru ile Ordu`nun dünden bugüne kültür köprüsünün temel
taşları mesabesinde.

Mustafa Bektaş ailesine yürekten teşekkürler..
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Fatsa Kaymakamı “Bekir ATMACA`ya” Nezaket Ziyareti
Ziyarete Ordu SMMM Odasını temsilen, Oda
Saymanı Mustafa Çörtük, ve Fatsa ilçesinde
bulunan diğer meslek mensupları Zeki Odabaş,
Lütfü Aydın, Recai Şahin, Rüstem Gürler, Mustafa
Yıldız, Mazhar Gümüş, Kader Aydın, Yüksel
Öztürk, Cemal Şirin, Rıfat Sade, Ümit Tanrıver,
Ercan Yurttaş, Burak Eroğlu ve Hasan Arıca
katıldılar.
Oda Saymanı Mustafa Çörtük, Fatsa Kaymakamı
Bekir ATMACA`nın yeni atanması sebebiyle “hoş
geldiniz” dileklerinde bulundu. Daha önce görev
yapan kaymakamların Fatsa ilçesinden memnun
olduğu, herhangi bir problem yaşamadıkları şeklinde
konuşurken, kendilerinin de Fatsa ilçesinden
memnun kalması temennisinde bulundu.
Ay r ı c a F a t s a i l ç e s i n i n s o r u n l a r ı n d a n d a
bahsedilirken, özellikle mevcut bulunan fakültenin
yeterli olmadığı, büyümesi gerektiği konuları dile
g e t i r i l i r k e n K a y m a k a m l ı ğ ı n , S i v i l To p l u m
Kuruluşlarıyla da daha koordineli çalışılması
temennisinde bulunuldu.

Yapılan ziyaretten memnun olduğunu söyleyen Bekir
ATMACA, zaten daha önce Fatsa ilçesinde görev
yapan kaymakamlarla, başka illerde görev yaptığını
belirtirken Fatsa ilçesinden şimdiye kadar gördüğü
ilgiden memnun olduğu şeklinde konuştu.
Günün önemini belirten topluluk fotoğrafının
çekilmesinin ardından ziyaret tamamlandı.

“Sözleşme Damga Vergisi” Semineri
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
23.09.2011 tarihinde 14:30 da oda toplantı
salonunda 2010 ve 2011 yılı oda faaliyetlerinin
tanıtıldığı ve Sözleşme Damga Vergisi konulu
seminer düzenledi.

muhasebecilerin karşısında olduğunu” söyledi. “Bu
yeni sürece bütün üyelerin hazırlanması gerektiğini
belirterek odamızın eğitim faaliyetlerine hız
vereceğini belirtti. Oda başkanının konuşmasından
sonra 2011 yılında odaya en çok Nisbi aidat ödeyen
üyelere plaket takdim edildi.”
Plaket Alanlar;
İsmail ÇAKMAK, Gökhan ŞAHİN, Özgür ANLAYAN,
U.Ersoy KARAOĞLAN`dan Oluşan Eğitim
Komisyonu, “Sözleşmelerde Damga Vergisi” konulu
sunumunu oda üyelerine aktardı.
Toplantı aynı gün 16:15 de son buldu.

Meslek Mensuplarının ilgi gösterdiği toplantı 2011
yılında vefat eden Rüştü DEMİREL ve diğer Meslek
Mensupları anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Saygı duruşunun ardından Ertuğrul
YÜKSEL`in yapmış olduğu açılış konuşmasında
“6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu meslek
mensuplarına önemli iş imkanları sağlayacağı
denetim mesleğinin yeni bir alan olarak

PLAKETİ ALAN
Mustafa Kemal KIR
Osman GÖZÜKAN
Aydın TORUNOĞLU

BULUNDUĞU İL PLAKETİ VEREN

ORDU
ORDU

Ertuğrul YÜKSEL
Orhan ÖZGÜR

Adına
Ünye / ORDU Ahmet SAYAN
Saynur TORUNOĞLU

Sami SARIOĞLU
Harun OKURGAN
Recai ŞAHİN
Adına
Mustafa YILDIZ

Murat ÇAVUŞ

Ünye / ORDU Haluk CİVANBAY
Fatsa / ORDU Zeki ODABAŞ
Fatsa / ORDU Cevat AYDIN
Kumru / ORDU Murat BAŞARAN SAĞRA
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Ordu SMMM Odasından
Meslek Mensuplarına Ziyaret

03.10.2011 tarihinde, Ordu SMMM Odası
Başkanı Ertuğrul YÜKSEL ve Ordu SMMM
Odası Sekreteri Bahadır BAŞ, Ordu
Merkezde yeni büro açan SMMM Emrah
KIRAÇ’ı ziyaret etti.
Ziyarette Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel,” Yeni büro açan her
meslektaşın başlangıçta zorluklar çekebileceğini, ancak
düzgün ve dengeli iş yaparak meslek camiasında zamanla
istenen noktaya gelinebileceğini söyledi.
Muhasebecilik, Mali Müşavirlik mesleğinde en iyi reklamın
müşteriler olduğunu, yapılan hizmetlerin mutlaka
müşteride bir karşılığı olduğunu ve zamanla bunun
meslektaşa dönüşümünün olacağını söyledi.”
SMMM Emrah Kıraç ise ziyaret nedeni ile teşekkürlerini
iletti.

Aynı gün içerisinde, Ordu SMMM Odasını
temsilen Ordu Kent Konseyi Kadın
Meclisine atanan SMMM Ayşegül ÇELENK
ziyaret edildi.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel,” Yeni adresine taşınan
SMMM Ayşegül Çelenk’e yeni işyerinde başarılı çalışmalar
diledi ve Odamızı Ordu Kent Konseyi Kadın Meclisinde
başarı ile temsil edeceğinizden hiç şüphem yok. Başarılı
çalışmalarınızı bekliyorum dedi.”
SMMM Ayşegül Çelenk ise ziyaret ve güzel dilekleri için
teşekkürlerini iletti.

14

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

62. Başkanlar Kurulu Toplantısı
Ankara`da Yapıldı
Odamızı temsilen Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL, Oda
Sekreteri Bahadır BAŞ, Disiplin Kurulu Başkanı Ercan
KIR, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Ahmet SAYAN
katıldılar.
Disiplin Kurulu ve Haksız Rekabet Kurulu Çalıştayıyla
odalar arası uygulama birlikteliği sağlanması için ilk
adım atılmış oldu. Toplantı önce TÜRMOB tarafından
yapılan sunumun ardından soru cevap şeklinde
gerçekleşti.

ODA ETKİNLİKLERİ

ORDU DEFTERDARLIK ZİYARETİ
Ordu SMMM Odası, 10 Ekim 2011 tarihinde Ordu Defterdarlığına Ziyarette Bulundu.
10 Ekim 2011 tarihinde Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul YÜKSEL ve Oda Sekreteri Bahadır BAŞ Ordu
Defterdarlığına nezaket ziyaretinde bulundu. Nezaket ziyareti Ordu Defterdarı Erol PİŞKİN ile başlandı. Ordu
Defterdarlığı, Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Mehmet ARIKAN ve Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa KUL ile
devam edildi.
Ziyarette başta TTK olmak üzere gündemdeki yasa ve yönetmelikler hakkında karşılıklı bilgi ve görüş
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Vergi Dairesi ile Meslek Mensupları
arasındaki istekler ve yaşanan sıkıntılara da değinildi.
Ordu Defterdarı Erol PİŞKİN ve Vergi Dairesi Müdürleri
yapılan bu ziyaretlerden ötürü teşekkürlerini sunarken,
muhasebeci meslek mensupları ile defterdarlık arasındaki bağın
daha da güçlenmesi için bu ziyaretlerin devamlılığının önemi
vurgulandı.
Defterdarlık, Vergi Dairelerinde servis bölümünde çalışan
personellere de ziyarette bulunulduktan sonra ziyaret tamamlandı.

Cumhuriyet`in
88. Yıldönümü
Çelenk Töreni
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İstanbul SMMM Odası
Tarafından Düzenlenen
" X. Türkiye ve IV. Uluslararası
Muhasebe Denetimi Sempozyumu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
(SMMM) Odası tarafından düzenlenen " X.
Türkiye ve IV. Uluslararası Muhasebe Denetimi
Sempozyumu 05 Ekim 2011 tarihinde başladı,
09 Ekim 2011 tarihinde” sona erdi.
Antalya’da Kemer Beldibi'nde Rixos Sungale
otelin de gerçekleştirilen X. Ulusal-IV.
Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumunun açılış konuşmasını İstanbul
SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan yaptı.
Arıkan konuşmasında;
Mesleklerinin
geleceğinde yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile
bir milat yaşandığını söyledi. Miladın
başlangıcının yeni TKK'nın yürürlüğe gireceği
1 Ocak 2013 olduğunu belirtti. ". Türkiye'de
yaklaşık 100 bin anonim şirket, 700 bin de
limitet şirket var. TTK devreye girdiği zaman
kuşkusuz bu şirketlerin önemli bir bölümü
elenecektir ancak, Türkiye'de tüm muhasebe
sistemi yeniden yapılanacaktır.
Biliyorsunuz TTK'nın işletmelere, defterlerini
tutarken, bireysel ve konsolide finansal
tablolarını düzenlerken, Türkiye muhasebe
standartlarına uyma zorunluluğunu getirmiştir.
Tek düzen tebliğinden sonra bu uygulamayla
muhasebe mesleği yeniden formatlanacaktır"
dedi.
Arıkan, Tüm meslektaşlarımızı kapsayacak
bulunmaktadır. Bizim eğitime ne kadar önem

şekilde büyük bir eğitim seferberliğinin startını vermiş bulunmaktayız.
verdiğimiz bir sır değil. " Dedi.
Bazı çevrelerin savunan Yahya Arıkan, "" şeklinde konuştu.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Nail Sanlı
da konuşmasında” ve sözlerine şöyle devam etti. " Bu yeni sürece mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi şekilde
hazırlayabilmek için bir yol haritası hazırladık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi.
Konuşmalarının ardından 'Kurumsallaşma ve Denetim' ana başlığında Prof. Dr. Ünal Tekinalp katılımcılara bilgiler verdi.
Seminerin ikinci gününde Ordulu hemşerimiz Doç. Dr. Volkan Demir de katılımcılara bilgi verdi.
X. Türkiye ve IV. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumunu “Üç gün süre ile yoğun bir şekilde sempozyumu Oda
Saymanı Mustafa Çörtük ile beraber takip ettiklerini,
yeni TTK ile önümüzde duran sürecin ne denli önemli
olduğunu bir kere daha tespit ettiklerini söyledi. Üst
birliğimiz TÜRMOB ile birlikte TTK ve Muhasebe
Standartları eğitimini Kasım ayından itibaren
gerçekleştireceklerini, bu eğitimlere katılmayanların
denetim yapma yetkilerinin olmayacağını söyledi.
Eğitimlerin zorunlu olacağını ve meslektaşlara
TÜRMOB akademisyenleri ile beraber oda
eğitmenlerinin de destek olacaklarını söyledi. TTK ile
ilgili ikincil mevzuatın henüz tamamlanmadığını
söyleyen Yüksel; önümüzdeki günlerde TTK ile ilgili
yayınlanacak tebliğlerin çok önemli olduğunu ,bütün
Mali Müşavirlerin alınacak eğitimler ile denetim işini
yapabileceklerine inandığını söyledi. 01.01.2013
tarihine kadar önümüzde büyük bir eğitim
seferberliği var. “ Dedi.

16

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

ODA ETKİNLİKLERİ

ORDU SMMM ODASI
KURUL VE KOMİSYONLARI TOPLANDI
Ordu SMMM Odasında seçimle iş başına gelen Yönetim,
Disiplin, Denetleme Kurullar ile atama ile görev yapan Haksız
Rekabet, Etik Kurulu ve
Oda Komisyonları 12. Ekim
Çarşamba günü 16.00 da oda toplantı salonunda toplandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Sekreteri Bahadır
Baş yaptığı değerlendirmede;
DENETİM DÖRDÜNCÜ KUVVET OLACAK
“Kurul ve Komisyonların katkılarının odanın faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi açısından çok önemsediklerini. Bu
toplantılara meslektaşlarımızın işlerini bırakarak büyük bir
özveri ile eksiksiz katıldığını görüyorum. Bu bizleri gerçekten
sevindirmektedir. Bu kurul ve komisyon üyesi arkadaşlarımızın
bu işe verdikleri önemin bir göstergesidir. Her zaman dediğimiz
gibi birlik ve beraberlikten güç doğar. Arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Ayrıca her ay Kurul ve Komisyon

Başkanları ve
Başkan yardımcıları ile Başkanlar toplantısı yapacaklarını, bu
toplantılarda üretilecek fikirlerin yaşama geçirilmesinde Oda
Yönetim Kurulu olarak hızlı hareket
edeceklerini söyledi. Kurul ve Komisyon
üyelerinin odaya borcu olmaması gerektiğini
söyleyen Baş; Yeni TTK ile birlikte Yasama,
Yürütme ve Yargıdan sonra dördüncü
kuvvettin denetim mekanizması olacağını
söyledi.
K U R U L V E K O M İ S Y O N
BAŞKANLARINDAN DEĞERLENDİRME
Açış konuşmasından sonra “Kurul ve
Komisyon Başkanlarının Değerlendirmesi”
bölümüne geçildi. Sırasıyla;
Disiplin Kurulu Başkanı Ercan Kır,
Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Ahmet
Sayan,
Etik Kurulu Sekreteri Turgay Altunışık,
Eğitim Komisyonu Başkanı İsmail Çakmak,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
Başkan Yardımcısı Ender Sönmez söz aldı
ve oda faaliyetleri ve kendi kurul faaliyetleri
hakkında toplantıya katılanlara
bilgilendirmede bulundular.
Kurul ve Komisyon Başkanlarının
konuşmalarının tamamlanmasının ardından
toplantının ikinci bölümüne geçildi.
İkinci Bölümde Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel
ve Oda Saymanı Mustafa Çörtük, İstanbul
SMMM Odasının düzenlediği 10.
Uluslararası Muhasebe Denetim
Sempozyumu konuları ve Yeni TTK
hakkında bilgilendirmede bulundular.

ŞİRKET TASFİYELERİNE KOLAYLIK İMKANI GÜNDEMDE
“Ülkemizde bazı sermaye şirketlerinin kağıt üzerinde olduğunu
ve yeni TTK ile bu şirketlerin tasfiyesi, sonlandırılması
konusunda yapılacak düzenlemeler ile bazı kolaylıkların
gelebileceğini, yeni TTK ile gelen Denetim konusunda Ticaret
Bakanlığının önemli yönetmeliklerin hazırlığı aşamasında
olduğunu ve bunun kısa zamanda çıkacağını , yeni TTK ile
gelen Denetçilik konusunda TÜRMOB tarafından da kursların
ve eğitimlerin olacağını, bu kurslar ve eğitimlerin sonunda ara
değerlendirme yapılarak yeterlilik alan kişilere TÜRMOB
tarafından Denetim Sertifikası verileceğini ve Türmob
tarafından tutulan denetim kütüğüne yeterlilik alanların kayıt
olacağını belirtti.
KURUMSALLAŞMA VE BRANŞLAŞMA ÖNCELİKLİ
GÜNDEMİMİZ OLMALI
Denetçiliğin bu meslekte yeni bir iş kapısı olduğunu da
söyleyen YÜKSEL, denetçilik için kurumsallaşmanın ve
branşlaşmanın olması gerektiğini meslektaşların yeni
dönemde bu hususa hazırlıklı olmalarını istedi.
Toplantı esnasında, Ordu SMMM Odasının
düzenlediği Kurul ve Komisyon toplantısından
haberdar olan TÜRMOB Disiplin Kurulu
Başkanı Alper KUŞ, Kurul ve Komisyonları bu
toplantıdan ötürü tebriklerini sunduğu
yönündeki mesajı da sunuldu.
ZORUNLU EĞİTİMLER KASIMDA
BAŞLIYOR
Son bölümde konuşan Oda Saymanı Mustafa
Çörtük ise şu değerlendirmelerde bulundu.
“Denetçiliğin ilk hedefinin küçük ve orta ölçekli
işletmelerin denetlenmesi faaliyeti olduğunu,
bunun için kurumsal yapının çok önemli
olduğunu söylerken, TÜRMOB’un hedefinin 15
bin denetim şirketi olduğunu söyledi. Ancak bu
sayının 85 bin meslek mensubunun yanında
çok fazla bir sayının olmadığını belirten Çörtük,
TÜRMOB eğitmenleri tarafından verilecek
Denetim ve yeni TTK
eğitimlerine tüm
meslektaşların katılması gerektiğini, zorunlu
eğitim kapsamında yapılacak bu eğitimlerin
Kasım ayından itibaren başlayacağını söyledi.
AKŞAM YEMEĞİ
Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL Toplantıya
katılan herkese teşekkürlerini sundu. Topluluk
resminin çekilmesinin ardından, TESK Otelde
toplantıya katılanlar birlikte akşam yemeği
yediler.
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18. Karadeniz
Oda Başkanları Toplantısına
Kocaeli Ev Sahipliği Yaptı

18. Karadeniz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Toplantısı Kocaeli de Yapıldı
Ordu SMMM Odası Kocaeli’nde yapılan 18. Karadeniz
Oda Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıya, Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel, Başkan Yardımcısı Sezai
Kantar, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Türmob 2000-2002
Dönemi Yön. Kurulu Üyesi Orhan Şebcioğlu ve Haksız
Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Gözükan
katıldı.
Toplantının açış konuşmasını Kocaeli SMMM Odası
Başkanı Ender Şenol yaptı. Ender Şenol konuşmasında,
Terör nedeni ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşmasına
başladı. Kocaeli hakkında çeşitli bilgiler veren Oda
Başkanı Ender Şenol, Konuşmasının bitiminde Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Nail
Sanlıyı kürsüye davet etti.
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı konuşmasında şu
hususlara değindi:
Türkiye'nin acılı günler yaşadığını, son 35 yıldır terör
konusunda sıkıntılı bir süreç geçirildiğini belirtti.
Hakkari'deki hain saldırılar ile birlikte terör olaylarının
gittikçe tırmandığını vurgulayan Sanlı, "Şehit haberlerinin
ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir çok eve ocağa ateş
düşüyor. Masum insanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor.
Zannediyorum ki herkes aynı düşüncededir, bunları
yapanlar planlayanlar herhalde insanlıkla alakası
olmayan insanlıktan nasibini almamış kimselerdir
diye düşünüyorum" dedi.
TÜRMOB ve odalarının eğitim ağırlıklı çalışmaları
ve kurumsal yapı ile ilgili ciddi çalışmalar yaptığını
kaydeden Sanlı, "Mesleki heyecanları zaman
zaman spesifik konuları zaman zaman yasal
düzenlemelerden yaşanan sıkıntıları hep beraber
yaşadık ama uzun yıldır hepimizin özellikle bütün
başkanların kürsüden üyelerine verdikleri bir mesaj
vardı. Denetim bu güne kadar, Borsaya kayıtlı halka
açık şirketler için uygulanmaktaydı. Yeni Türk Ticaret
Kanunuyla birlikte bütün sermaye şirketlerine denetim
zorunluluğu getirilmiştir. 6102 sayılı yasa , 3568 sayılı
meslek yasamızdan sonra mesleğimizi en çok etkileyen
ve en çok ilgilendiren yasadır. " diye konuştu.
Türk Ticaret Kanunu'nu iki nedenden dolayı çok
önemsediklerini vurgulayan Sanlı, konuşmasına şöyle
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devam etti:
"Birinci nedenimiz Türk ticaretinin çağdaşlaşması ve dünya
ticaretleri içerisinde yerini alması. Yabancı sermayenin
Türkiye'ye ithal edilmesinde engellerin kalkmaması.
Yatırımcının kredi verenlerin işletme çalışanlarının işletmeye
duyacakları güven açısından ciddi denetlenmiş güvenilir mali
tablolar oluşmasıdır. İkinci nedenimiz ise bizim mesleğimiz
açısından dünya arenasındaki en büyük eksiğimiz olan
denetim boyutunun Türk Ticaret yasası ile birlikte dünya ile
örtüşecek şekilde denetim mantığının da Türkiye'ye
gelmesidir. Birçok kesim yasa yayınlandıktan sonra bu güne
kadar çeşitli yorumlar yaptılar. Biz TÜRMOB olarak ne
yapmamız gerektiğini düşündük. Türk Ticaret yasasının
ertelenmesi gerektiğini savunan kesimler var. Her ne kadar iş
dünyasının tepesi böyle düşünmüyor gibi gözükse de
ertelemeyi destekleyen tavırlarını görüyoruz. Gerçekten
Türkiye'de kayıt dışı ekonominin zarar görmemesi ve devam
etmesini isteyenlerin bunu desteklediğini görüyoruz.
Üzülerek söylüyorum ama kendi camiamız içerisinde de
bunu destekleyenlerin olduğunu biliyoruz"
Genel Başkanın değerlendirmesinden sonra mesleki
konuların tartışıldığı toplantı yapıldı. Şehir turu ve akşam
yemeği ile son bulan, 18. Karadeniz Odaları toplantısını
değerlendiren Ordu SMMM Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel şu
hususlara değindi. “Karadeniz Odaları toplantılarını çok
önemsediklerini, bu toplantılarda Karadeniz ölçeğinden
hareketle mesleki sorunlara çözüm arayışı içerisinde
olduklarını bu toplantılardan bir sinerji çıkartma gayretinde
olduklarını söyledi. Kocaeli’ndeki yapılan bu toplantı ile
Karadeniz Odaları toplantısının kurumsallaşması ve
formatının değiştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. Bu
toplantıların yapılmasını ve devamını önemsiyoruz” dedi.
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Ordu Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Fatsa’da, Meslek
Mensuplarının katıldığı, Birlik
Beraberlik dayanışma kahvaltısı
düzenledi.
Fatsa ve Kumru da bulunana oda
üyeleri ve ailelerinin katıldığı sabah
kahvaltısı 30.10.2011 Tarihinde saat
10.00 da Fatsa Belediye Camlık
Tesislerinde yapıldı.
Katılımın yüksek olduğu kahvaltıya,
meslek mensupları, eşleri ve
çocukları ile birlikte katıldı. Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel kısa bir hoş
geldiniz konuşması yaptı.
Konuşmasında şu hususlara değindi.
“Çok değerli meslektaşlarımız ve
onların çok değerli aileleri sabah
kahvaltısına göstermiş olduğunuz ilgi
için hepinize teşekkür ediyorum.
Öncelikle, dün 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı idi. Cumhuriyet Bayramınızı
kutluyoruz. Ayrıca Van’daki depremde ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve yine şehitlerimize de
Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz dedi.
Konuşmasının devamında. “Bizler bu kahvaltılar ile meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularını
geliştirmek, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek için bir aradayız. Fatsa ilçemizde gerçekten meslek
mensuplarının bir birleri ile olan ilişkileri ve oda ile olan ilişkileri hep bir çizginin üzerinde olmuştur. Fatsa ilçemiz,
mesleki sorunların çok az olduğu bir ilçemizdir. Sizlere bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette herkes evinde
de kahvaltı yapabilir, belki burada ki imkanlardan çok daha iyisine sahip olabilir. Ancak asıl önemli olan bizim burada
bir arada olmamız ve ailelerimiz ile birlikte bu anı geçirmemizdir. Bu duygularla hepinize afiyet olsun diliyorum” dedi.
10.00 da başlayan kahvaltı 12:00 da son buldu.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU PANELİNE İLGİ
ÇOK FAZLAYDI
Ordu Mali Müşavirler Odasının “Türk Ticaret
Kanununda Yenilikler” konulu paneli 26.11. 2011
tarihinde saat 13.30 da OBKT salonunda
gerçekleştirildi. Panel öncesinde vefat eden Mali
Müşavir Rüştü Demirel anısına Rüştü Demirel’in
çektiği fotoğraflardan oluşan “Fotoğraf Sergisi”
düzenlendi.
"Rüştü Demirel Aramızda" Fotoğraf Sergisi
Fotoğraf Serginsin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel ”Rüştü Demirel meslektaşımızı aramızdan
ayrılışından kısa bir süre sonra kendi çektiği fotoğraflar
eşliğinde anmak onun hem mesleğe katkılarını hem sosyal
yaşama katkılarını tekrar arkadaşlarımıza hatırlatmak
istedik. Çok değerli bir meslektaşı ve arkadaşımızı
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ise “ Rüştü Demirel mali
müşavirliğinin yanında kent kültürünü geliştirmek için
uğraşan mücadele eden birisiydi. Onun Kent Konseyindeki
çalışmalarını, Ordu için atan yüreğini en yakından
görenlerden biriydim. Onun anısına hazırlanan bu etkinliği

da başladı Panele, Oturum Başkanı olarak Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel, Panelist olarak ise YMM A.Feridun
Güngür, Av. Mehmet Küçükkaya katıldı.
Paneli Ordu Defterdarı Erol Pişkin, SGK Ordu İl Müdürü
Ahmet Erdoğan, Fatsa Ticaret Odası Başkanı Tayfun
Karataş, Ünye Vergi Daire Müdürü Mahmut Zengin, Kurucu
Oda Başkanı O.Ümit Felek, 2000-2002 Dönemi Türmob
Yön. Kur Üyesi Orhan Şebcioğlu ve meslektaşlar katıldı.
220 kişilik salon tamamen dolarken bir kısım izleyici ise yer
nedeniyle toplantıya katılamadı.
Açış konuşmasını yapan Oturum Başkanı Ertuğrul
Yüksel;”Yeni TTK ile denetim mesleği bizler için yeni bir iş
alanı olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak denetim
yapabilmek için Kobi TFRS, Bağımsız Denetim ve yeni TTK
konusunda eğitimler ile kendimizi bu yeni duruma
hazırlamamız gerekiyor. Biz aralık ayından itibaren 127
saatlik bir eğitim ile bu sürece katkı vereceğiz.

düzenleyen Oda Başkan ve Yöneticilerini kutluyorum ve
onu bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.
Şair Yazar Rüstem Gürler ise “Rüştü Demirel’in çektiği
fotoğraflarda büyük bir derinlik var. Özellikle doğa
resimlerinde birden fazla olayı ve olguyu aynı anda objektif
de yakalamış ve fotoğraflamış. Onu saygıyla anıyorum”
dedi.
Rüştü Demirel’in oğlu Mali Müşavir Halil Demirel ve Koray
Demirel, sergiyi ziyaret edenlere fotoğraflarla ilgili bilgiler
aktardı. Duygusal anların yaşandığı sergi 13.30 da sona
erdi.
Türk Ticaret Kanununda Yenilikler
OBKT salonunda düzenlenen TTK Yenilikleri paneli 13.30
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660 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile
gündemimize giren Kamu Gözetim Kurumunun ise
dünyadaki uygulamalara benzer bir yapı olması ve denetim
konusunda her kurumun kendine has denetçi
uygulamasına son verdiği için bu açılardan beğendiklerini
ancak, yeni kurulun bağımsızlığı ve Yönetim Kurulunda
Türmob dan temsilci olarak bir kişi alınması konusunu ise
eleştirilebilecek hususlar olduğunu söyledi.
Sözlerinin ardından katılımcıların tanıtımını yapan oda
Başkanı sözlerini A. Feridun Güngör’e bıraktı.
Av. Ernst Young Şirket Ortağı Mehmet Küçükkaya ise
“Sunumunda Şirketler Hukukundaki Yenilikler, Anonim ve
Limited Şirketlere Yönelik Önemli Düzenlemeler
konusunda katılımcılara bilgiler sundu.
Katılımcılara plaket verilmesi ve topluluk resmi çekilmesi ile
toplantı 16:15 son buldu.
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Y

ılsonu değerlendirme toplantısı 01.12.2011
Perşembe günü 13.30 da Oda toplantı
salonunda yapıldı.Oda sekreteri Bahadır
Baş açış konuşmasında şu hususlara
değindi. ”2012 yılını Türmob haksız rekabet ile
mücadele yılı ilan etti. Bu konuda program yazılımı
başta olmak üzere gerekli çalışmaları yaptığını
söyledi. Gerçekten eleştirdiğimiz sıkıntı duyduğumuz
pek çok konun altında gene bizlerin haksız rekabetten
kaynaklanan sorunların çıktığını görüyoruz. Haksız
rekabet ile mücadele etmek için devir teslim formları
meslektaşlarımız tarafından doldurulmalı ve odaya
bildirilmelidir. Bakıyoruz koca 2011 yılında 4 tane devir
teslim formu odaya bildirilmiş. Sonra bakıyoruz herkes
haksız rekabetten şikâyetçi ama bununla etkin
mücadele etmiyoruz dedi.
“Yeni büro açan meslektaşlarımızın sorunlarını
biliyoruz. Bu sorunların çözümünde tecrübeli
meslektaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Bu
arkadaşlarımıza gidecek müşteriler için zorluk
çıkartmamalı onlara gereken katkıyı vermeliyiz” dedi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Kürsüye geçmesi ile birlikte

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel konuşmasına başladı.
2011 yılı ile ilgili değerlendirmelerini yapan Oda
Başkanı, bizler koca bir yılı daha bitirdik. Haksız
rekabet sorunu ile uğraştık, müşterilerin işleri ile
uğraştık ve yeni bir yıla daha başlamanın heyecanını
duyuyoruz dedi.
Haksız Rekabet sorununu önemsediklerini vurgulayan
Oda Başkanı “Defter devirlerinde bir telefon ile
çözülebilecek sorunlar büyüyor ve içinden çıkılmaz bir
hal alabiliyor. Lütfen bu konuda gereken hassasiyeti
gösterelim. Eğer en yakın arkadaşınıza giden bir
müşteri için dahi haksız rekabet olduğunu
düşünüyorsanız lütfen durumu odaya bildirin biz
bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Kim olursa
olsun haksız rekabet konusu önümüze geldiğinde
gerekli mücadeleyi yapacağız. dedi.
Oda Başkanı Yüksel; Konuşmasının devamında;
Tahsilat sorunu, oda borçları, yeni yıl kırtasiye giderleri
konusunda üyelere görüşlerini aktardı.
Toplantının son bölümü soru cevap şeklinde
tamamlandı.
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YIL SONU
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
01 ARALIK 2011`DE YAPILDI.
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Ordu Meslek Yüksek Okulunda Geleceğin Mesleği
“Mali Müşavirlik” Konulu Seminer Düzenlendi
güçlüyse o ülkede karanlık ilişkiler mafya ilişkileri gelişemez.
Muhasebecilik, mali müşavirlik mesleğinin kayıt tutmaktan
öte denetim ve yorum getiren fonksiyonu çok önemlidir. dedi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel “Öğrencilere çalışma hayatı ile
ilgili karşılaşabilecekleri güçlüklerle ilgili görüş ve önerilerini
paylaşarak sözlerini tamamladı.”

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, öğrencilerin
mesleki gelişimine destek vermek ve bilgi sahibi olmaları için
düzenledikleri programlar çerçevesinde Muhasebe bölümü
öğrencilerine bir konferans düzenlendi.
06.12.2011 Tarihinde Ordu MYO’nun çok amaçlı salonunda
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Balı’nın yönettiği konferansın konuğu
Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda
Sekreteri Bahadır Baş oldu.
Konferansın açış konuşmasını yapan Yrd.Doç.Dr. Selçuk
Balı, katılımcıları tanıttıktan sonra sözü Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel’e bıraktı.
Oda Başkanı Ertuğrul Yükselin Konuşması:
Ertuğrul Yüksel sözlerine konferansa katılanları
selamlayarak başladı. “Muhasebe mesleğinin geçmişi
nerdeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İtalyan Bilim Adamı
Luca Paciol’ i muhasebeyi bir bilim dalı haline getirmiştir. İlk
çift taraflı kayıt yöntemini o kullanmıştır. Ülkemizde de saray
muhasebesi anlamında muhasebe tutulmuş, sadrazamlığa
giden yol katiplikten geçmiş ve muhasebecilere çok değer
verilmiştir. Bu değer zaman içinde önemini kaybetmiştir.
Ancak yeni TTK ve gelişen Uluslar arası Muhasebe
Standartları çerçevesinde muhasebe mesleği geleceğin
mesleği alacaktır.” dedi.
Muhasebecilik mesleği ülkemizde 22 yıllık bir geçmişe
sahiptir. 01.01.1990 yasalaşmıştır. Oysa Avrupa’nın pek çok
ülkesinde 1870 li yıllardan itibaren muhasebecilik mesleği
yasalaşmıştır. Henüz 22 yıllık bir camiya ve meslek
yaşantımız olmasına rağmen önemli işler başardık. Bir
ülkede muhasebecilik mali müşavirlik mesleği ne kadar
güçlüyse o ülkede sermayede, esnafta, kamuda güçlüdür.
Bir ülkede muhasebecilik mali müşavirlik mesleği ne kadar

Oda Sekreteri Bahadır Baş’ın Konuşması:
Toplantının ikinci bölümünde Oda Sekreteri Bahadır Baş
öğrencilere hitap etti. Konuşmasına;Şair Yazar Asım
Bezircinin “Ölçülü davranmayı, yanlıştan korkmayı, belgeye
dayanmayı, aklını kullanmayı, duyguculuğa kapılmamayı ve
gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı olmayı MUHASEBE öğretti
bana. Savunduğum ve uygulamaya uğraştığım nesnel,
bilimsel eleştiri anlayışımın güçlenmesine yardım etti. Az şey
mi bu?" sözleri ile başladı.Muhasebe öğrencilerinin bu söze
dikkat etmelerini , muhasebenin en güzel tanımın bu
olduğunu söyledi.
Muhasebe öğrencilerinin eğitim aldıkları dönemde
muhasebe mesleğini öğrenmek için muhasebe bürolarında
çalışmalarını, kendilerini geliştirmelerini istedi. Muhasebe
bürolarında ara eleman konusunda aranan en temel
özelliklerin, yeni bilgi öğrenmeye açık, kendine güvenen,
sosyal ilişkileri güçlü öğrenciler olduğunu söyledi.
Muhasebenin tanımı, muhasebenin fonksiyonları ve temel
muhasebe kavramları hakkında bilgiler sunan Baş,
M u h a s e b e
ilkelerinden
“ s o s y a l
sorumluluk ve
k i ş i l i k
kavramlarına “
özellikle vurgu
yaparak çeşitli
örnekler verdi.
Öğrencilere, Mali
Müşavir olmak
için geçirmeleri
g e r e k e n
aşamalar hakkında bilgiler aktardıktan sonra son bölümde
staja başlama sınavı hakkında bilgiler verip örnek sorular
çözüldü.
Toplantının son bölümü soru cevap şeklinde yapılarak
tamamlandı.Konferansın bitiminde Ordu Meslek Yüksek
Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli Türkmenoğlu konferansa
katılan Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri
Bahadır Baş’a birer plaket takdim etti.
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TÜRMOB' un 63. Başkanlar Kurulu Toplantısı,
24 Kasım'da Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.
SMMM ve YMM oda başkanlarının ve
tesilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen
toplantıya Ordu SMMM Odasını
temsilen Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel
ve Oda Sekreteri Bahadır Baş katıldı.
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı'nın
açılış konuşmasında, 660 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname'nin sürpriz
gelişmeler içerdiğini dile getirerek,
“Kararname, Türk Ticaret Kanunun
geçici 2'nci, 3'üncü ve 400'üncü
maddelerini etkilemektedir. Denetim
standartları belirleme yetkisi
TÜRMOB'dan alınmış ve Muhasebe
Standartları Kurulu kaldırılmıştır” dedi.
Genel Başkan Nail Sanlı Konuşmasının
devamında “660 nolu Kararnamenin,
3568 sayılı yasaya dayanması ve
denetim yetkisini düzenlemesi bizim
için önemlidir. Ancak, düzenlemenin
kanun hükmünde kararname şeklinde
olması yanlıştır. Düzenlemeyle, 6223
sayılı yetki kanunu aşılmıştır. Yetki yasasıyla mevcut
bakanlıkları bölmek, birleştirmek ve yeni bakanlıklar
oluşturmak için yetki verilmiştir. Oysa burada yepyeni bir
kurul oluşturulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ile aykırılıkların
da bulunduğu kararname ile oluşturulan kurulun
bağımsızlığı da tartışılmalıdır.”dedi.
17 Yıllık Kurul Kaldırılmıştır
Kararname ile 17 yıllık Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu'nun (TMSK) kaldırıldığını ve intibak süresi
konmadığını da vurgulayan TÜRMOB Genel Başkanı
Sanlı, bu durumun üzücü olduğunu bildirirken,
kararnamenin işbirliği halinde düzeltilecek yönlerini ise
şöyle sıraladı: “Muhasebe ve Denetim Standartları'nın
oluşumunda ve çalışma komisyonlarında yer alınmalıdır.
Lisanslama, tescil, disiplin işlemlerinin oluşumunda da aktif
rol oynamalıyız. Kamu Gözetim Kurumu ile de uyum içinde
olmalı ve eğitim çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.”
TTK ve DENETİM EĞİTİMLERİ 2012'DE BAŞLIYOR
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TTK'nın denetime ilişkin 2013 yılına hazırlık çalışmalarının
sonuna geldiklerini ifade eden Sanlı, “Denetim de eğitim de
bizim işimizdir. Meslek mensubunun eğitimi konusunda en
hazırlıklı kurum TÜRMOB' dur. Yaptığımız programla
meslek mensuplarımızı 2013 yılına hazırlamakta
kararlıyız” dedi. Açılış konuşmasında, eğitim çalışmaları
hakkında da detaylı bilgi veren TÜRMOB Genel Başkanı,
geçtiğimiz nisan ayında başlayan eğitimlerin içeriğini, TTK,
TFRS ve denetimin oluşturduğunu bildirdi. Denetçi olacak
meslek mensuplarının tüm bu eğitim programlarına
katılmaları gerektiğini de belirten Sanlı, çalışmalara 3 il baz
alınarak başlandığını, bu illerde yapılan eğitimlerle eğitilen
eğitmenlerin bölge illerdeki meslek mensuplarının bir
program çerçevesinde 2012 yılında eğiteceklerini söyledi.
DENETİM ÇANTASI
Toplantıda ayrıca, eğitim koordinatörleri tarafından TTK
eğitmeni olarak 30, KOBİ TFRS eğitmeni olarak 202,
denetim eğitmeni olarak ise 184 eğitmenin eğitimlerinin
tamamlandığı dile getirildi. İllerde yapılacak eğitimlerde,
TTK eğitiminin 14 saat, KOBİ TFRS eğitiminin 84 saat,
bağımsız denetim eğitiminin ise 78 saat olarak
programlandığı ve eğitimlerin 2012 yılının başından
itibaren verilmeye başlanacağı da açıklandı.
Bilgilendirmede, eğitimlere katılacak her meslek
mensubuna bir 'Denetim Çantası' verileceği dile getirilerek,
denetim çantasında; Denetim Uygulama El Kitabı, Denetim
Yazılım Programı, Risk Analizi Uygulama El Kitabı, İşlem
Denetçiliği Uygulama El Kitabı, TFRS Uygulama El Kitabı,
Türkiye Denetim Standartları Kitabı, Bağımsız Denetim
Ders Notları, Bağımsız Denetim Eğitim Slaytları ve
Bağımsız Denetim Uygulama Dosyası'nın bulunacağı
kaydedildi.
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Meslek Mensuplarının Büyük Bir İlgi Gösterdiği, “Yeni Türk Ticaret
Kanunu'nun Finansal Raporlama ve Denetim Boyutu” Konulu Seminer,
21.12.2011 Tarihinde Oda Toplantı Salonunda Yapıldı.

“Türkiye Büyüyecekse, Kayıtdışılıkla Mücadele
Edilecekse Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rolü Asla
Unutulmamalıdır.”
ORDU SMMM ODASI TTK SEMİNERLERİNE DEVAM
EDİYOR
Meslek mensuplarının büyük bir ilgi gösterdiği, “Yeni Türk
Ticaret Kanunu'nun Finansal Raporlama ve Denetim
Boyutu” , konulu seminer, 21.12.2011 Tarihinde Oda Toplantı
Salonunda Yapıldı.
Seminerin açış konuşmalarını, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel
ve Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun yaptı. Seminerin ilk
sunumunu TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir yaptı.
İkinci bölümde Doç. Dr. Volkan Demir yaptı.
Oda Başkanın Konuşması:
“Türkiye Büyüyecekse, Kayıtdışılıkla Mücadele
Edilecekse Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rolü Asla
Unutulmamalıdır.”
T ü r k Ti c a r e t K a n u n u n a a y r ı b a k ı y o r u z . A y r ı
değerlendiriyoruz. Çünkü bu yeni Türk Ticaret Kanunu, Türk
ticaret hayatında çok yer işgal ettiğini biliyoruz. Ayrıca
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler konusunda da
derinliğine, bize değer veren bir olay olacaktır. Muhasebeci
Mali Müşavirler açısından da çok değerli olduğunu
düşünüyorum.
Güçlü ve sürdürülebilir ekonominin Tek şartı kayıtlı
ekonomiye geçmektir. Bu zamana kadar bütün hükümetleri
bu kapsama alıyorum. Şimdiki hükümette dahil bu kayıtlı
ekonomiye çok önem verilmeli. Bu vergiyle ve verginin
tabana yayılması kayıtdışılığın önlenmesi biraz siyasi
olduğu için hiçbir hükümet bu işlere el atmadı. Ama Türkiye
eğer büyüyecekse, büyüyen ekonomisinin 10 kişi arasına
girecekse mutlaka kayıtlı ekonomiye geçmesi lazım.
Serbest Muhasebeci Mali müşavirlerinde bu anlamda değer
verilmesi, gerçek yerlerine oturtulması kayıtdışılığının, kayıt
altına alınmasında Muhasebeci mali müşavir rolünde
unutulmaması gerektiği düşünüyorum.
Bu toplantının

başarılı geçeceğini umuyor hepinizi yönetim kurulumuz
adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum diyerek sözlerine son
verdi.
Ordu Belediye Başkanın Konuşması: Belediye Başkanı
Konuşmasında Şu Hususlara Yer vermiştir.
TÜRMOB' un Katkısı Alınmadan Yeni TTK ve Denetim
Başarılı Olamaz
13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi
gazetede yayımlanan bu Yeni Kanun Türk iş hayatı için
çağdaş ve reformcu bir yaklaşımla hazırlanan yasa
01.07.2012 tarihinden itibaren yaşamımıza girecektir.
Ye n i K a n u n , ş i r k e t l e r i m i z i n k u r u m s a l l a ş m a s ı ,
sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu
güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli bir
fırsat ve zemin hazırlamaktadır.
Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek
ve Yeni Kanun'u Türk şirketlerinin
sağlıklı büyümesi ve geleceğe
güvenle bakmasını sağlayacak önemli
bir değişim projesi olarak benimsemek
gerektiğini düşünüyorum.
Yeni Kanun aslında ticari yaşamın
kurallarını sermaye şirketleri için
çağdaş bir yaklaşım ile tümüyle
yeniden tanımlamaktadır.
Bu
düzenleme bir anlamda nasıl sporda
şampiyonlar ligi kriterleri varsa
şirketler içinde uluslararası
ekonomide aynı kriterleri taşımayı
hedeflemektedir.
Ticari yaşama getireceği
düzenlemeler ile şeffaflık,
denetlenebilirlik, güvenilirlik ve hesap
verilebilirlik açısından özlenen düzeyi
yakalama fırsatı sağlayacaktır.
Yasanın ticari yaşamı ve şirketlere ait
düzenlemeleri bir yana muhasebeci,
mali müşavirler için de defter tutmanın
yanında DENETİM gibi yeni bir iş
imkanı sağlamaktadır. Bu konuda 660
nolu Kanun Hükmünde Kararnamen
ile oluşturulan Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun üst birliğiniz olan
TÜRMOB ile iş birliği içerisinde
çalışması sizler açısından en büyük
temennimdir. TÜRMOB un dışarıda
bırakıldığı veya görüşünün alınmadığı
her düzenleme amacına
ulaşamayacaktır. Çünkü mesleği icra
edenlerin görüşü mutlaka alınmalıdır.
Ye n i K a n u n v e u y g u l a m a l a r ı
konusunda Ordu SMMM Odamız
seminerleri sürdürmekte kamuoyunu
ve mali müşavir muhasebecileri
aydınlatmaktadır. Sizler adına oda
yönetim kurulunuza teşekkür
ediyorum.” Dedi.

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

25

ODA ETKİNLİKLERİ
Türmob Genel Sekreteri Yücel Akdemir' in Konuşması :
“Hangi anlayışlarda olursak olalım bizi burada bir araya getiren ortak payda meslek.”
Sayın Belediye Başkanım, Değerli Defterdarım, Çok değerli Ordulu hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz
duygulandık. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her ne kadar doyduğumuz yer İstanbul`sa da imkânlarımız
çerçevesinde doğduğumuz yere gelmeyi beni mutlu ediyor. Sizlerle bir arada olmak doyduğumuz yerlerde de Ordulu
olmanın ayrıcalığını her zaman yaşıyoruz. Bu anlamda hepinize teşekkür
ediyorum. Bu gün, bu bir aile toplantısı tabi. Ben mümkün olduğu kadar,
birinci bölümde size mesleki sorunların altını çizeceğim. İkinci bölümde
sıcak gündem maddemiz Denetim konusu , Başlayacak eğitimleri
anlatmaya çalışacağım.
Hepimizin ekmeği mesleğimiz tartışılıyor. Mesleğimiz söz konusu. Hangi
anlayışlarda olursak olalım bizi burada bir araya getiren ortak payda
meslek. Bu çerçevede olaylara bakıcağız. İkinci bölümde de Volkan
hocamızın dönem sonu işlemleri TTK`nın getirdiği yenilikler ile ilgili
semineri sunumu olacak. Dedi. Ve konuşmasının devamında sunumunu
yaptı.
Doç. Dr. Volkan Demir'in Konuşması :
“Yeni TTK Türkiye`deki Ticaret hayatını yıkıp, yenisini inşa ediyor.”
Hepimize iyi günler diliyorum. Ordu SMMM odasının daveti üzerine buraya
geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben doğma büyüme Ordu`luyum.
17 yıldır burada yaşadım. Üniversiteyi kazanınca İstanbul`a gittik.
Dolayısıyla burada olmak benim için mutluluk. Galatasaray
Üniversitesinde öğretim üyesiyim. Galatasaray Üniversitesi Devlet
Üniversitesidir. Vakıf Üniversitesi değildir. TÜRMOB`da da koordinatörüm.
TFRS koordinatörlerinden bir tanesiyim şu an. Aşağı yukarı başınıza neler
gelecek biliyorum. Bu iş ilk hesap planının çıktığı zamanki iş değil. Bu
KDV`nin ilk çıktığı zamanki iş de değil. ağabeylerimiz var, büyüklerimiz var.
“Enflasyon muhasebesini yaptık, bunu da yaparız” işi de değil. Çünkü
Enflasyon muhasebesi yaptık ama; ben de Ordu`ya gelmiştim bu konuda;
ama enflasyon muhasebesi defterini açan denetmen, kapatıyomuş.
Dolayısıyla ne yapan anladı, ne yaptıran anladı.
Bu iş farklı bir iş. İki farklı var. İki tane yenilenme dönemi
yaşıyoruz. Birincisi Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye`deki Ticaret hayatını
değiştirmiyor. Yeni TTK Türkiye`deki Ticaret hayatını yıkıp, yenisini inşa
ediyor.
Bu kanunun özü denetçi ve mali müşavire odaklı. İki; biz
TÜRMOB`da olağanüstü toplantıya çağırdılar. Koordinatör olarak
görevlendirdiler. Bu üç konuyla ilgili KOBİ TFRS ve bağımsız denetimle
ilgili tüm Türkiye`de Eğitimi nasıl yaparız dediler. Biz mayıs ayının başına
kadar eğitmen adayları seçtik. Genellikle Ankara, İstanbul, İzmir`den.
Oralardan arkadaşlar bizim koordinatörlüğümüzde dağılacaklar. Bu
günde hiç panik yapmayın. Dedi. Ve Devamında yaklaşık dört saat süren
bir sunum yaptı.
Toplantıya katılan Yücel Akdemir'e plaketi Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel, Do.Dr. Volkan Demir'e plaketi Orhan Ümit Felek tarafından, her iki
katılımcıya Orduspor forması Oda Sekreteri Bahadır Baş tarafından
verildi. Mali Müşavir Olan Meslek Mensuplarına Belgeleri ise Türmob
Genel Sekreteri Yücel Akdemir tarafından verildi.
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TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir
Mesudiye Meslek Yüksekokul Öğrencileri İle Buluştu
Yeni Türk Ticaret Kanunu eğitimleri için Ordu
SMMM Odasına ziyaret eden TÜRMOB
Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Seminerin
öğleden sonraki bölümünde Mesudiye Meslek
Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Birinci ve
İkinci sınıf öğrencileri ile Dr. Masum Türker
Eğitim Salonunda “Muhasebe Mesleğinde
Yeni Ufuklar” konulu panelde buluştu.
Toplantının açış konuşmasını Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel yaptı. Öğrencilere TÜRMOB
Genel Sekreteri Yücel Akdemir'i tanıştırdıktan
sonra kendilerine muhasebecilik ve mali
müşavirlik hakkında çeşitli bilgiler sundu.
Oda Başkanı açış konuşmasından sonra
sözü, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel
Akdemir'e bıraktı. Akdemir “ Çok değerli
öğrenci arkadaşlarım, değerli hocamız
hepiniz hoş geldiniz. Beni Mesudiye MYO
Öğrencileri ile böyle bir organizasyonda
buluşturan Ordu SMMM Odası
yöneticilerine ve Öğretim Görevlisi Cemal Fırat Şen'e teşekkür ediyorum.
Bir Mesudiyeli olarak sizlerle beraber olmaktan son derece memnunum. Mesudiye yaz aylarında nüfusu artan ancak
şimdi kış şartlarında nüfusu azalan bir ilçemiz. Özellikle kış dönemlerinde sizler gerçekten çok zor şartlar altında
eğitim ve öğrenim görüyorsunuz. Ama bu zorluklardan büyük başarılar çıkarabilirsiniz. Zorluklar sizi belkide
hayata daha iyi hazırlayacaktır. Belki İstanbul, Ankara da okuyan yaşıtlarınız, gerçeklerin bu zor koşulların,
sizin kadar farkında olmayabilirler. Sizler zor koşularla erken karşılaşmayı ve bunların üstesinden gelmeyi
avantaja çevirebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun, nerde okursanız okuyun, çalışmadan başarılı olma şansınız
yok. Bu nedenle sizler okulunuzu bir an önce başarılı bir şekilde bitirip Anadolu Üniversitesi A.Ö. Fakültesi İşletme ve
benzeri bölümlerinden dört yıllık lisans mezunu olma hakkını kazanabilirsiniz. Bu sizler için Mali Müşavir olma yolunu
açan en önemli anahtar olacaktır. Meslek mensubu olmak için en önemli ve birinci şartı mutlaka lisans mezunu
olmaktır. Bu şartı yerine getirmeden mesleğe girme imkânınız yok.” dedi.
Konuşmasının devamında nasıl Mali Müşavir olunacağı, bununla ilgili girilecek sınavlar ve staj süreci hakkında
öğrencilere çeşitli bilgiler sundu.
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir konuşmasının devamında; “Ancak okulunu tamamlayıp lisans mezunu
olmak istemeyenlerin de üzülmesine gerek yok, onlarda Mali Müşavir olamayabilirler fakat her biri muhasebe, mali
müşavirlik bürolarında ara eleman olarak çok iyi şartlarda ve önemli ekonomik kazançlar elde ederek çalışabilirler.
Muhasebecilik, Mali Müşavirlik mesleği geleceğin en önemli meslekleri arasındadır. Meslek mensupları bu gün
toplumda kariyer olarak ve kazanç olarak çok üst noktadadırlar. Sizlerde bu mesleği yapmaya aday
arkadaşlarımızsınız, sizleri gelecekte aramızda meslektaş olarak görmek bizler için çok büyük mutluluk kaynağı
olacaktır. Dedi.
Öğrenciler ile sıcak anlar geçiren TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ; toplantının son bölümünde öğrencilerin
çeşitli sorularını yanıtladı.
Öğretim Görevlisi Cemal Fırat Şen, TÜRMOB Genel Sekreteri
Yücel Akdemir den bir takım isteklerde bulundu. Luca Muhasebe
programının okullarda okutulması için program desteği ve
okullarına yaptıkları kütüphane için kitap katkısı yapmalarını
rica etti.
Öğretim Görevlisi Cemal Fırat Şen Mesudiye
Meslek Yüksek Okulu adına , TÜRMOB Genel
Sekreteri Yücel Akdemir'e teşekkür plaketi sundu.
Ayrıca Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda
Sekreteri Bahadır Baş'a da birer plaketi
sunuldu.
Yücel Akdemir ise
toplantıya katılan
öğrencilere günün anısına birer katılım
sertifikası, çanta ve kitap hediye etti.
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OBKT

Gösterimdeki Oyunlar

HEKİMOĞLU
Yazan : Aydın ÜSTÜNTAŞ
Yönetmen : A.Kemal TANDOĞAN

ALBAYIN KARISI
Yazan : Hristo BOYÇEV
Yönetmen : A.Kemal TANDOĞAN

OBKT tarafından, Haldun TANER`in yazdığı
T.Murat DEMİRBAŞ`ın yönettiği
“EŞEĞİN GÖLGESİ”
adlı oyun Ocak 2012`de gösterime girecektir.

FESTİVAL

YASON MAVİSELİ
Bekle
ışık loşluğundan
mavisel bir iklime akacak.
İşte
Siyah ağırlığını tüketiyor
gizemli laciverte iniyor etekleri
bulutlar nasıl da değiyor
denizin rengine
bir mavruşgil gidişi …
İşte
Anabasis'in fısıltısımı karayel,
mi bemol, fa diyez örtünüyoruz şiirleri
tepeli karabatak hüznü
yason feneri…
şair şinasinin yan yan
yüzüyor rakı şişesi
İşte
Sessizliğin mavisi
sevişiyor imgelerim
lirik soyutlamalarım
auroranın atına binişi
İşte
Maliyeci Hulusi'nin yıkılan peyleri
bir yason maviseli terk ediyor beni
RÜSTEM GÜRLER
12-20/ARALIK /2011
FATSA

Ey ruhum
Şimdi beni öteki kiliseye götür taşbaşına, sağındaki bizim konaklara… Sonra, sonra müzeye, yanındaki konağa,
OBKT'ye…yalı camisine, cıngırt kaleye, kaleönüne, kurula..
Ey ruhum mutlumusun, kaç bin yaşındasın bugün

Hazırlayan : Rüstem GÜRLER
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Bugün, Festival günü Ordu 2. Uluslar arası edebiyat festivali
Şehir ve İnsan ;
Ordu şehrinden etkilenmesini anlatıyor
Gürsel Korat :
“Ordu'nun benim iç dünyama en büyük katkısı, bozkırın neyini
sevdiğimi göstermesidir. Ordu'ya sık sık gider ama neden ruhumun
daraldığını bir türlü anlayamazdım. Sonra Arşimet gibi birden
ayıldım: Ben deniz çocuğu değilim ki, denize bakmaktan haz
duyayım. Sonra o dağlar nedir öyle, sanki insanın üstüne
devrilecekler! Şurası dağ, şurası da deniz. Oysa ben geniş
düzlüklere serilip giden dağ silsilelerine bakmalıyım.
Şunu söylemeden geçemeyeceğim: Bir insan eğer, Yason
Burnu'nda akşamı etmediyse, Fatsa'dan Ordu'ya kadar kıvrılarak
giden yollardan geçmediyse, yayla yollarına çıkarken insana dehşet
veren kayalıkları ve bu kayalıkların üzerindeki eski uygarlıkları
görmediyse, yazıktır.
Yunan mitolojisine göre Demeter'le sevişen lasion, baba
kıskançlığının hışmına uğrar ve bu kıyıda kül edilir. Bugün Yason
Burnu'nu dolaşanlar kül edilmiş bir insanı değil belki ama burada
bir volkanik oluşumun izlerini göreceklerdir. Söylence ile gerçeklik arasındaki mesafe bildiğimizden daha yakın
olabilir ama gerçeklikle aramızdaki mesafe, bu koylarda büyüyecektir.”
Festivalin onur konuğu Doğan Hızlan:
“Şehirleri edebiyatçılardan tanımayı yeğlerim. Ancak şehirler teknolojinin gelişimi sonucu birbirine benzemeye
başladı, tektipleşti… yaşayan insanları da. Sizler taşrayı
yazmalısınız. Ordu'yu yaşayan yönleri ile yazmalısınız. Zira
her şehrin kendine özgü kimliği vardır. Cumhuriyetin
kuruluşunu en iyi taşra anlatımları betimler… “
Şehir ve göç;
Chrysa Spyropoulou Yunanistan'lı bir yazar. Dedesi Ordu'lu,
burada yaşamış. Sonra Yunanistan'a göç etmiş. Dedesinin
Ordu'daki komşusunun çocuklarıyla şimdi arkadaşlar. Birlikte
anıları yaşatıyorlar.
Konuşmasından bir bölüm:
”Konuşmama başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek
istiyorum. 1923'te yaşanan nüfus mübadelesi Yunan
Edebiyatı'nı büyük ölçüde etkilememiştir ama 1922'deki Küçük
Asya Yıkımı'nın (Felaketi) ve bu olayın evlerini terk etmek
zorunda kalan topluluğa yansıyan sonuçlarının Yunan Edebiyat'ına etkisi oldukça fazladır. Yazarlar, birçok kez,
1922 yılının Ağustos ayındaki gerçeklerden ve bunun devamında
yaşanan olaylardan bahsetmek istediler ama aynı zamanda
insanların savaş başlamadan önceki günlük hayatlarına da bir ayna
tuttular. Böylelikle, mutluluk ve ıstırap dönemlerinin arasındaki
fark gözler önüne serildi.
Yunanlıların Yunanistan'daki Küçük Asya'dan ve bir grup halkın da
Karadeniz'den gelişi ülke içinde yeni koşulların doğmasına sebep
oldu. İlk olarak, mülteciler olarak adlandırılan kişilere şüpheyle
yaklaşılıyordu ve bu kişiler çoğu zaman da yerel halkın düşmanca
davranışlarına maruz kalıyordu. Bütün bunlardan romanlardaki
mesela Dido Sotiriou'nun kitaplarında bahsedilir. Ancak
Yunanlıların gelişi, halkın uyanmasını sağladı ve ekonomi gibi
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sektörlerin ve toplumsal, siyasi ve kültürel yöndeki değişikliklerin güçlenmesine yardımcı oldu.
Mültecilerin katkısının oldukça önemli olduğu düşünülüyordu
çünkü birçoğu ticarette, sanayide (İzmir doğumlu armatör olan
Onassis, Badosakis, sanayici), edebiyat ve sanatta kendini gösterdi.
Aynı zamanda Makedonya gibi bölgeler, yeni gelen topluluğun
aralarına katılmasıyla ilerleme kaydettiler. Türkiye'den gelen
yazarların göç, kaybedilmiş vatan toprakları ve özellikle de Küçük
Asya Felaketi gibi sorunları ele alması oldukça doğaldır. Sonuç
olarak onların bakış açısı uğradıkları yenilginin sonuçlarından ve
karşılaştıkları zorluklardan besleniyordu. Bir diğer yandan da Türk
yazarlar, birkaç istisna durum dışında bu tür konularla
ilgilenmezlerdi. Mesela Ayvalık'ta (Ayvali) yaşayan Ahmet
Yorulmaz, kitabı Savaşın Çocukları 'Girit'ten Sonra Ayvalık'ta
Girit'te yaşayan Türkleri anlatıyor. Yorulmaz bu kitapta, göç
dramını gözler önüne seriyor, ailesi de Girit'ten Ayvalık'a göç ettiği için bu konuyu kendisi de çok iyi biliyor.
Ancak bu başlık altında Makedonya'da yaşayan Türk ve Müslümanlarla ilgili kitabı kaleme alan Necati
Cumalı'dan (Florina, Yunanistan, 1921-2001) da bahsetmem gerekir. Cumalı'nın kitabı: Viran Dağlar: Macedonia
1900'dür. (Bu roman aynı zamanda 2001 yılında TV için uyarlanmıştır)
Bütün bunlardan bahsettikten sonra artık ana konuma dönebilirim. Yazarlar kitaplarında, terk ettikleri bölgeleri,
savaşı ama aynı zamanda yaşadıkları mutlu anları gözler önüne serdiler. Bu tür yerlerden gelen kişiler öyküleme
becerileriyle ayrıcalıklı bir konumda oldular ve olayları yerinde kendileri tecrübe ettiğinden gerçeği yansıttılar.”

Konuyla ilgili olarak,
Şair Ahmet ADA : Türkiye'den Yunanistan'a göç edenlerin kültürlerini de götürdüklerini anlattı. Örneğin klarnet
ile icra edilen müziklerde Türk ezgileri etkili oldu. Rast ve Nihavent makamları oralarda icra edildi.
Göçlerle göç edenlerin yaşam biçimlerinin, dillerinin, kültürlerinin etkilendiği göçle acının, buluşmalarla
sevincin yaşandığı konuşmalarca vurgulandı.
Kentlerin kardeşliği konusunda Ordu Belediye Başkanı ve Giresun Belediye Başkanı
Konuştular Hekimoğlu ve Mican öyküsünün birbirine çok benzediği dolayısı ile kentlerin ortak, yönlerinin,
kardeşlik olgusunu güçlendireceği vurgulandı.

İknci ordu edebiyat festivali taşbaşı kilisesinde valinin konuşması ile başladı. Buradan OBKT'ye topluca yürüyüş
yapıldı ve OBKT'de programın ilk günü başladı.
Festival temasal olarak geniş kapsamlı idi.
“kentlerin kardeşliği ve edebiyat “,”kent ve sanat” ,”mübadele, göç ve edebiyat”,”taşra ve edebiyat” festival
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programının ana temaları idi.
Festivale Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan, Filandiya, Ukrayna, Maceristan, Arnavutluk, Hırvatisyan, gibi
ülkelerden şairler katıldı
Filyandıya`lı şair J.K. Ihalainen: “Türk şairlerinin şiirlerini Türkçe okumalarından çok etkilendim bizlerde
çokdandır İngilizce hakim dil oldu. Türk şairlerine imreniyorum. Türkler ve Finler dil olarak ortak çıkışa
sahiptir. Ayrıca akraba olduğumuzu da hatırlatmak isterim.” diye söyleyişisini devam ettirdi.
Festival OBKT salonun da şairlerin şiir sunumları ile sona erdi. Bu şiirlerden bazuılarını örnek olarak alıyorum.
VOROLUŞ
Geceliğini giydin mi?
Elmayı ikiye böl şimdi,
çekirdeklerini zedelemeden böl, hadi.
Tenha bir köprüde motoru istop ettir
Bırak gölgen yoldaşlık etsin sana.
Kavuşturdun mu ellerini başının arkasında?
Tıpkı parlak bir şarap kadehine benziyor ellerin.
Çiselerin yüzüne düşmesini bekle
pilotsuz uçaklar havalanırken karşı kıyıda.
Hayallere dal, asılı kal hayallerinde
Kesekağıdının dibindeki susam taneleri
ya da yol kenarındaki bir trafik levhası
yahut iki kişinin bildiği bir alfabe, senin ve inançsızın tekinin bildiği bir alfabe misali
Asılı kal hayallerinde.
Kendinle baş başa kal, ama yanlızlığına mahkum olma.
Bırak gökyüzü seni kucaklasın,
sende toprak anaya sarıl var gücünle.
Nikola MADZİROV-Macaristan

TAŞ PLAK GAZELİ

ŞAİRİN RUHU
Şairin ruhu kağıtların üzerinde bir dokur bir geri söker
Kristal ayna, gözü yaşlı ve kederli griyi özümser
Acının tenine işleyen altından çengelliiğne
Yay gibi uzanan bir rüyada gökkuşağı renkleri
Gök kubbede gece, yıldızları parçalara ayırır
Çakıltaşları üzerine dökülür Altın göz yaşları
Kanı delip geçen ışık nefesini keser
Ölümün sonsuzlukla buluştuğu yerde

Kış odasında elma kokusu, Roza ve ben ne kadar iyi
Bugün taş plaktan dinledim Roza Eskenazi'yi
Sesine Hafız Burhan'ın kuşları konmuş belli ki
Atina 1934.Kuşlar, bir onlar kalmış anlayan garipliğini
Solgun bir resimde Eskenazi, yanında tanburi
Yüzünde deli divane hicran, gökyüzü gergefi
Bir yalnızlıktan kurtulmuş elinde açelya çiçeği
Değil yok tef bu, uçarken üşümüş yüreği

Kozete ZAVALANI-Arnavutluk
Ah Roza Eskenazi, bugün taş plaktan dinledim sesini
Yıllar çabuk geçiyor. Kimseler anlamıyor gülün kederini
AHMET ADA

Ordu edebiyat festivali çok çok... çok önemli bir etkinlik üçünçüsü haziran 2012 de olacak.
İkibin on ikide önemli mavisel günler dilerim.
RÜSTEM GÜRLER
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“Zefir” Hollanda`ya yelken
açıyor
İstanbul Film Festivali`nde ‘En iyi senaryo ödülü’nü
alan hemşerimiz Belma Baş`ın “Zefir” filmi şimdi de
Hollanda`da gözterime girecek
Holandalı sinemaseverler Türk sinemasının güncel
örnekleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Hollanda`da Türk
sanatı ve sanatçısını tanıtmak amacıyla, İpek Sür ve Sinan
Efe tarafından kurulan 7 Hills Vakfı`nın ikincisini
düzenleyeceğini Amsterdam Türk Film Festivali, 6-9
Ekim tarihleri arasında Amsterdam`ın en önemli ve
saygın kültür merkezlerinden De Balie`de yapılacak.
Amsterdam Türk Film Festivali 7-9 Ekim tarihleri
arasında De Belie`de 2 ayrı salonda gösterilecek filmler
ile devam edecek. Hollandalı sinema tutkunları ana film
programı kapsamında Av Mevsimi, Beş Şehir, Bir Avuç
Deniz, Çakal, İncir Reçel, Kavşak, Kosmos, Kültürel
Farklılığın Renkleri, Ses, Zefir ve Türk Pasaportu filmlerini izleme imkanı bulacak.
Bu yılın teması olan “Avangart Türk Filmleri – Türk Sinemasının İsyankarları” kapsamında ise,
ADA: Zombilerin Düğünü, Bunu Gerçekten Yapmalı Mıyım, Dağınıklar Kenti, Gitmek: Benim
Marlon ve Brandom ve Kanatsız Taklalar sinemaseverlere heyecan verici bir sinema şöleninin
kapısını arayacak.
(Kaynak: 06.10.2011 tarihli Ordu Vizyon Gazetesi)

Hasretini çektiği annesinden bir daha
ayrılmamaya kararlı bir kız çocuğunun
hikâyesini anlatan Belma Baş’ın ilk uzun
metrajlı filmi 'Zefir' Toronto Film
Festivali’nin 'Keşifler' bölümüne seçildi.
Poyraz adlı kısa filmiyle dört yıl önce Cannes’da Altın
Palmiye için yarışan Belma Baş’ın ilk uzun metrajlı filmi
Zefir, 9-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 35.
Uluslararası Toronto Film Festivali’nin “Keşifler" bölümüne
seçildi.
Film, hep hasretini çektiği annesinden bir daha ayrılmamaya
kararlı bir kız çocuğunun hikâyesini konu alıyor: Filme adını
veren 11 yaşındaki başına buyruk kız çocuğu Zefir, yaz
tatilini anneannesiyle dedesinin Doğu Karadeniz
Dağları'ndaki evinde, annesinin yolunu gözleyerek geçirir.
Sonunda ona kavuşur, ancak annesi Zefir'i almaya değil uzun
bir yolculuğa çıkmadan önce onunla vedalaşmaya gelmiştir.
Belma Baş'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Filmik
Prodüksiyon ve FC İstanbul yapımı filmin başrollerini
Şeyma Uzunlar, Vahide Gördüm, Sevinç Baş, O. Rüştü Baş,
Fatma Uzunlar ve Harun Uzunlar paylaşıyor.
(kaynak: www.ntvmsnbc.com internet sitesinden alıntıdır.)
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YAT I R M L A R D A D E V L E T YA R D I M L A R I V E K A M U
TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ
A- YATIRIRMLARDA DEVLET YARDIMI

Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde,

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda

uygulanacak indirim oranları ile yatırıma

öngörülen hedefler ile uluslararası

katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisine

antlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi

katma değeri yüksek yatırımlara

tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya

yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak,

kadar indirimli vergi uygulamasına devam

yatırım eğiliminin devamlılığını ve

edilir. İndirimli oranlar stopaj suretiyle

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslar

yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

arası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve
araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve

ölçekli yatırımları artırmak, bölgesel

amortismana tabi olmayan diğer harcamalar

gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre

indirimli

korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve

yararlanamaz.

vergi

Abdullah KIRIM
Uşak Defterdarı
bilgi_usakdef@maliye.gov.tr

uygulamasından

geliştirme faaliyetlerini desteklemek
amacıyla 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı

5520 sayılı Kanun gereği finans ve

Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199

sigortacılık konularında faaliyet gösteren

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu kararda

kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-

değişiklik yapan 14.04.2011 tarih ve 27905

İşlet Modeli Elektrik Enerjisi Üretim

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile

Bakanlar Kurulu

Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında

Kararıyla yeni teşvik

sistemi düzenlenmiştir. Yapılan bu

Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve

düzenleme ile ülkemizdeki tüm iller

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli

belirlenen yatırımları yapmak kaydıyla

çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

teşvik kapsamına alınmıştır.

kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar,
indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi

Mali Destek Unsurları:

uygulamasından yararlanamazlar.

- KDV İstisnası
- Vergi İndirimi

B-

- Yatırım Yeri Tahsisi

YATIRIMLARA TAHSİSİ

KAMU

TA Ş I N M A Z L A R I N I N

KDV İstisnası :

29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3 üncü maddesi hükmü çerçevesinde

gereğince, teşvik belgesi kapsamında

Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesi

uygun görülen makine ve teçhizatın ithali

düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile

ve yeni teslimleri katma değer vergisinden

bölgesel desteklerden yararlanacak

istisna edilir.

yatırımlar için Maliye Bakanlığınca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde

Vergi İndirimi:

yatırım yeri tahsisinde de uygulanır.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel
uygulama kapsamında gerçekleştirilen

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların

yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi

Değerlendirilmesi ve Katma Değer

Bölgesel Uygulama
BÖLGELER

Yatırıma
Katkı Oranı %

Kurumlar Vergisi veya
GV İndirim Oranı %

I
II
III
IV

10
15
20
25

25
40
60
80

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yatırıma
Katkı Oranı
25
30
40
45

Kurumlar Vergisi
veya GV İndirim
Oranı %

25
40
60
80
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Vergisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü

ürünleri imalatı, oteller, öğrenci yurtları, soğuk hava deposu

maddesi ile 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar

hizmetleri, lisanslı depoculuk, eğitim hizmetleri, hastane,

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Yardımları

huzurevi, makine ve teçhizat imalatı ilimizde teşvik edilen

Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan ve 03 Eylül 2009

yatırım türleri arasında sayılmaktadır.

tarihli Resmi G azetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine

İstihdamda ise yatırım teşvik belgesindeki sayıya yatırımın

İlişkin Usul ve Esaslara göre Hazineye, özel bütçeli idarelere, il

faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl uyulur. İmar planı

özel idarelerine veya belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin

olmayanların planının yapılması, ifraz vb. işlemler için 1 yıl ön

hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yatırım ve teşvik

izin verilir 1 yıl daha uzatılabilir. İmar parseli niteliğinde olan

belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni

yerlerde yatırımın plana uyması zorunludur.

verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerini

Başvuru :

düzenlemeyi içermekte ve bu düzenleme aynı usul ve
esasların ekinde Ek:7 de belirtilen bölgeler ile bölgeler
kapsamındaki illerde yapılacak yatırımları kapsamaktadır.

Başvurular taşınmaz maliki idarenin taşınmazının bulunduğu
yerdeki birimine 03 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının

Teşvikten Yararlanacaklar:

Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekinde yer alan
EK-1 form doldurularak EK-2 de istenen belgeler ve EK-6 da

— Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik
belgesi sahibi olan,
— Taşınmazda gerçekleştirilecek toplam yatırım

yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte yapılır. Başvuruda Ordu
İli (IV bölge) için 1.000 ( bin) Türk Lirası taşınmazın maliki
idarenin muhasebe birimine yatırılır.

tutarının malik idarece takdir edilen rayiç değerin tarımda
bir, turizmde iki diğer yatırımlarda ise üç katından az

Bedel :

olmayan I ve II bölgelerde toplam sabit yatırım tutarı
1.000.000 (bir milyon) Türk lirası, III ve IV bölgelerde (Ordu

Ön izin bedelsiz olup, irtifak hakkı veya kullanma hakkı bedeli

ilimiz IV ncü bölgede) 500.000,00 (beşyüzbin) Türk

emlak vergi değerinin % 3 ü olup ancak yatırım döneminde

lirasından az olmayan,
— Taşınmazın bulunduğu ilçe sınırlarında OSB var ise

birinci, ikinci ve üçüncü yıl bedelleri Bakanlar Kurulu Kararıyla
belirlenen I. ve II. bölgelerde %3 ü, III. bölgede %2 si ve IV

burada boş arsa olmaması veya yatırımın burada

bölgede %1 i dir. İkinci ve müteakip yıllar ÜFE (bir önceki yılın

yapılamayacak yatırımlardan olması,

aynı ayına göre yüzde değişim ) oranında arttırılır. Ordu ili IV

— Taahhüt edilen yatırımın en az %20 sini
karşılayacak öz kaynağa sahip olan,
— Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan
eden,

Bölgede yer aldığından emlak vergi değerinin % 1 oranında
bedel alınır.
Yatırım döneminde ilk yıl bedeli ve sözleşme gereği arttırılan
müteakip yıllar bedeli %70 indirim uygulanarak tahsil edilir.

— Tutarı 10.000.000 (on milyon) Türk lirasını aşan
yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

SONUÇ:

Usul ve esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.Teşvik Şekli

Önceki teşvik uygulamalarından farklı ve tüm illeri kapsamına

49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis

alan yeni teşvik düzenlemelerinden azami seviyede,

edilmesi veya tescili mümkün olmayan Devletin hüküm ve

yararlanılması için kaleme almış olduğumuz makalenin başta

tasarrufu altındaki yerlerde 49 yıl süreli kullanma izni

Ordu'da yaşayan sanayici ve işadamlarımıza, Bölgemizde,

verilebilir.

hatta ülkemizin daha gelişmiş illerinde yatırımları bulunan ve

Ordu İlinde Teşvik Edilen Sektörler

yeni yatırım yapmayı düşünen hemşerilerimize tüm yerli ve

Yeni teşvik sistemimize göre, yatırımların uygulanacağı iller,

Bu vesileyle, okurlarınızın, meslektaşlarınızın tüm

bölgeler şeklinde sıralanmış olup, Ordu ilimiz TR 90 kodu ile IV.

hemşerimizin yeni yılını içtenlikle kutluyor, 2012 yılının

yabancı yatırımcılara yararlı olmasını diliyorum.

Bölgede yer almaktadır.

ülkemize ve tüm dünyaya sağlık mutluluk ve barış getirmesini
diliyorum.

Madencilik ve taş ocakları, gıda ürünleri ve içecek imalatı,
entegre hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, tekstil ve giyim
ürünleri imalatı, ağaç ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ
Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel
olarak AB üyesi ülkeler dünya ticaret
hayatının yeni kurallarına uygun olarak
sürekli değişmelere devam ederken
ülkemizde 1957 yılında bu yana yürürlükte
bulunan Ticaret hayatımızı düzenleyen en
temel yasalarımızdan biri olan Türk Ticaret
Kanunu
14.02.2011 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanan 6102 sayılı Yeni Türk
Ti c a r e t K a n u n u 1 5 3 5 m a d d e d e n
oluşmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu genel olarak 01.01.2013 tarihinde
yürürlüğe girecektir. Bu kanuna bağlı olarak
çıkarılan 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun hükümleri ise 01.07.2012 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
660 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname 02.11.2011 tarihinde Resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kamu
Gözetim Kurumu Dünya ülkelerine
bakıldığında var olan bir kurumdur. Kurulun
oluşumuna baktığımızda meslek kuruluşu
olan TÜRMOB 1 kişi ile temsil edilecek,
Yüksek öğretim kurulundan temsilci
bulunmamaktadır. Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu ve bir çok kurulun
yetkilerine bu kararname ile son verildi.
Kamu Gözetim Kurumu gibi çok önemli bir
kurumun meslek kuruluşları ile görüşülerek
TBMM’ den çıkması yararlı olacaktı. Kamu
Gözetim Kurulu’ nun görevleri arasında,
Bağımsız denetim yapacak meslek
mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve
tescil yapmak, disiplin ve soruşturma
yürütmek, eğitimler vermek, etik kuralları
belirlemek gibi bir çok yetki bulunmaktadır.
3568 sayılı Kanun ile TÜRMOB’ a verilmiş
bulunan eğitim, sınav, meslek mensupları
disiplini gibi yetkileri bu kararname ile
elimizden alınmış bulunmaktadır. Maliye
Bakanlığı’ na ilgili kuruluş olarak bağlanan
Kamu Gözetimi Kurulunun görev ve yetkileri
ikincil düzenlemeler yapılırken mutlaka
TÜRMOB’ un ve meslek mensuplarının
haklarını korumak için çalışmalar
yapılmalıdır.
AB’ ye uyum süreci açısından da
önem taşıyan AB ile uyum müktesebatı
çerçevesinde, değişen şartlara ve çağın
gereklerine uygun bir kanun gerekliydi. Yeni
Türk Ticaret Kanunu bu ihtiyaca önemli
ölçüde cevap verecektir. Bir çok gelişmiş ülke
Ticaret Hukuku mevzuatını uluslar arası
ticaretin getirdiği şartlara göre değiştirmiştir.
Ülkemizde yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu
sürece katılmanın sevincini yaşamaktadır.
Kanunda tüketicinin korunması, bilgi
toplumuna uygun hizmetlerin öne
çıkarılması, elektronik ortamda yapılacak bir
çok işlemin hukuka uygun olarak yapılması,
bilanço, gelir tablosu ve finansal tabloların ve
denetimin uluslar arası standartlara göre
hazırlanması, şirket kurmanın
kolaylaştırılması, web sitesi kurma
zorunluluğu gibi bir çok madde artık
işletmelerimizi daha çağdaş, şeffaf, rekabet

edebilen bir yapıya kavuşturacaktır. Yeni
Türk Ticaret Kanunu eski kanundan 60
madde daha fazla.Yeni Kanun 1535 madde
ve 52 bölümden oluşmaktadır.Yeni Kanunda
600 yeni hüküm bulunmaktadır.Yeni
Kanunda taşıma hukuku bağımsız ve özel bir
kitap olarak yerini aldı.Kanunda 685
maddenin dili daha anlaşılır hale getirildi.250
civarındaki madde yeniden kaleme alındı
veya değiştirildi..
Şirketler sermaye koyma
taahhüdünü yerine getirmez ise Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicil Müdürlerince
yaptırılması talimatını verecek, tescil ile diğer
masraflar cebren şirketten tahsil
edilebilecekti.
Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği
tarihten önce bazı taşınmazlar bir şirkete
sermaye olarak konulmuş, ancak bunların
tapu sicilinde tescillerinin şirket adına
tescilinin yapılmamış olması hâlinde, şirket
alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri tescil
isteminde bulunabilecekleri gibi, tescilin,
ticaret sicili müdürlerince yaptırılması
talimatını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’da
verebilecektir. Tescil harcı ile diğer harç ve
masraflar, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde şirketten
tahsil edilebilecektir.

Muammer BERBEROĞLU
SMMM
Rize SMMM Oda Başkanı
muammerberberoglu53@hotmail.com

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE
Y A P I L M A S I G E R E K E N
YÜKÜMLÜLÜKLER
14 Ağustos 2012 tarihine kadar
anonim şirketler ile limited şirketler ana
sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile
uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.
Şirket yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte
biri yüksek öğrenim görmüş kişilerden
seçilmelidir. Tek kişilik yönetimde ise yüksek
öğretim görmüş olma zorunlu değildir.
ŞİRKETLER SERMAYELERİNİ ASGARİ
TUTARLARA YÜKSELTECEK
14 Şubat 2014 Anonim ve Limited
şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı
tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat
2014 tarihine kadar asgari sermayelerini
Kanunun 332 ve 580 inci maddelerdelerinde
belirtilen tutarlara yükseltmek zorundadırlar.
Şirketler sermayelerini kanunda öngörülen
tutarlara çıkarmamaları halinde münfesih
sayılacaktır. Anonim ve limited şirketler, Türk
Ticaret Kanununun Resmi Gazetede yayımı
tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermayelerini
kanunda belirtilen hadlere çıkarmaları
gerekmektedir. Buna göre anonim şirketler’
de esas sermaye en az 50.000.- TL olmalıdır.
Halka açık olmayan ancak kayıtlı sermayeyi
kabul etmiş bulunan anonim şirketlerde ise
100.000.-TL olmalıdır.Limited şirketin esas
sermayesini 10.000.-TL çıkarmaları
gerekmektedir.
Aksi halde fesh edilmiş
sayılacaklardır. Sermayenin Türk Ticaret
Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi
için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı
aranmayacaktır.
Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve
limited şirketler şirket sözleşmelerini, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun yayımı
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tarihinden itibaren 18 ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu
hâle getireceklerdir.Bu süre içinde gerekli değişikliklerin
yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket
sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun
ilgili hükümleri uygulanacaktır . Esas sözleşme ve limited
şirket sözleşmesini uyumlu hâle getirmek için yapılacak genel
kurullarda toplantı nisabı aranmayacaktır.
TEK KİŞİLİK ŞİRKETLER KURULABİLECEK
Getirilen yeni düzenlemeyle tek kişilik Anonim şirket ve Limited
şirket ortaklığına imkan tanıyor. Daha önce hatırlanacağı gibi
limited şirket en az 2 ortak, anonim şirket en az 5 ortakla
kurulmaları gerekmekteydi. Böylece bu değişiklikle AB
müktesebatına uygun bir değişiklik yapılmış oldu.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Tek pay sahipli anonim
şirketler ile tek ortaklı limited şirketler kurulabilecek olup,
herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir
limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, bu
sıfatını, noter aracılığıyla
bildirecektir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile herhangi bir sebeple bir anonim
şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan
gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini,
vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited
şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla
bildireceklerdir. Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanununun 338 inci maddesinde
öngörüldüğü üzere; Anonim şirketin kurulabilmesi için pay
sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay
sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem
tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı
olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren
yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket
olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay
sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması
hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da
tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde
bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim
kurulu sorumlu olacaktır.Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde
kendi payını iktisap edemeyecek ve ettiremeyecektir.
Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün
içinde, Türk Ticaret Kanununun 574 üncü maddesinde
öngörüldüğü üzere; Limited Şirketlerin Ortaklarının sayısı elliyi
aşamayacaktır.Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu
doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere
yazıyla bildirilecek.Müdürler, bildirimin alınması tarihinden
başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı
olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını
tescil ve ilan ettirileceklerdir.Aksi hâlde doğacak zarardan
sorumlu olacaklardır.Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla
kurulduğu hâllerde de geçerlidir.Şirket, tek ortağının kendisinin
olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde
esas sermaye payını iktisap edemeyecektir.
İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU
1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Yeni TTK uyarınca web sitesi ve
e-imza gibi diğer elektronik işlemler ile ilgili gereklilikler
yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme ile şirketlerde profesyonel
yönetim anlayışının yerleşmesi hedeflenmektedir.İnternet
sitelerinin kurulması ile kamuoyunun aydınlatılması hemde
şirketle ticaret yapmak isteyen kişiler böylelikle şirket hakkında
istedikleri bilgileri internet sitesinden öğrenebilecekler.Şirketin
ticari sır niteliğindeki bilgiler internet sitesinde olmayacaktır.
Sitede şirketin Bilanço,Gelir tablosu, Finansal tabloları,
yazışmalar, kararlar, genel kurul toplantılarına ilişkin kararlar
sitede yayınlanacaktır. İnternet sitesi olmayan şirketler bir an
önce internet sitelerini kurmalı, mevcut internet sitesi bulunan
şirketler ise bu internet sitelerini TTK’ nın öngördüğü verilerle
donatmalı ve sürekli güncel tutulmalıdır.
Yeni TTK’ da internet vazgeçilmez bir araç olacaktır. Bazı
ihbarların elektronik ortamdan gönderilmesi, elektronik
ortamda genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında kararlar
alınması söz konusu olabilecektir. Yeni TTK ile şirketlerin
güvenli elektronik imza edinmeleri ve kurulacak olan KEP
(kayıtlı elektronik posta sistemine)’ e üye olmaları gerekecektir.
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MALİTABLOLARIN TMS / TFRS UYGUN HAZIRLANMASI
01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal
tablolarını Türk Muhasebe Standartları’ na göre hazırlamak
zorundadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali
tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak
sunulacaktır. Bu sebeple ilgili tüm kesimlerin 01.01.2012
tarihine kadar TMS’nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını
tamamlamaları yararlı olacaktır.
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
01 Mart 2013 bağımsız denetçi seçimi için son tarihtir.
31.12.2013 tarihli mali tablolar için hazırlanacak olan bağımsız
denetim raporunda stoklar ve satılan malın maliyeti hesapların
açılış bakiyeleri hakkında olumlu görüş beyan edebilmek için
bağımsız denetçilerin 31.12.2012 tarihi itibariyle şirketlerin
gerçekleştirecekleri stok sayımlarında gözlemci olarak
bulunmaları gerekecektir.
Şirketlerde bu güne kadar iç denetim söz konusuydu ancak
sağlıklı bir denetim yapılıp ilgililer yeterince bilgilendirilmiyordu.
Değişiklikle bunun yerine getirildi. Bu düzenleme azınlık
ortaklıklar için çok önemlidir. Çünkü bilgi paylaşımı daha
sağlıklı bir zemine oturtuluyor.Yönetimlerde şeffaflık sağlanmış
olacak. Bu düzenleme devlet içinde vergi denetimi anlamında
artı bir değer olacaktır. Şirketlerin denetimleri
01.03.2013
tarihinden itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya
Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılacaktır. 660 sayılı KHK ile
kurulan Kamu Gözetim kurumu yapacağı düzenlemeler ile
bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik
eğitim, sınav, yetkilendirme ve tescil işlemlerini yürütecektir.
PAY SAHİPLERİ VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ
ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI GELİYOR.
Bilindiği üzere bugüne kadar Türkiye’deki tüm şirketler Cari
Hesap yoluyla ortaklarına borç para vermekte ve bu vesile ile
şirketten para çekmektedirler. Hükümet bu konuyu çözmek için
yeni Torba Yasasına yeni bir hüküm koyarak Kasa ve Cari
Hesap bakiyelerinin tasfiye edilmesi yoluna gitmektedir.
Bundan böyle şirketlerde bu hesapların oluşmaması için yeni
Türk Ticaret Kanununun 358 inci maddesi ile, anonim veya
limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını,
anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde,
nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek zorundadır.
Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi,
borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması
veya benzeri yollara başvurulması bu madde anlamında tasfiye
sayılmaz. Belirtilen süre içinde şirketin alacaklıları tasfiye
edilmediği takdirde alacakları için, şirkete borçlu olan pay
sahibi veya limited şirket ortağı takip edilebilecektir.
Anonim Şirket ve Limited Şirket yönetiminde, tüzel kişinin
temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk
Ticaret onun yerine tüzel kişiyi temsil edecek olanın yeniden
seçilmesi gerekecektir. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe
girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları
ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim
kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç,
sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edecekler. Ancak,
tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek
kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin yada
başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür
sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited
şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun
bu hükmü yerine getirilecektir.
GAYRIFAAL ŞİRKETLERİN DURUMU
Türkiye’ de yaklaşık olarak 800 bin civarında şirket
bulunmaktadır. Bu şirketlerin 700 bini limited şirket 100 bini’ de
anonim şirkettir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’ na göre bu sayıları
göz önüne aldığımızda 800 bin şirket bulunmaktadır. Ancak bu
şirketlerin yapıları incelendiğinde yarısının gayrıfaal durumda
olduğu veya hayat standardı vergilendirmesinden dolayı
kurulmuş şirketlerdir. Gayrıfaal durumda bulunan 400 bin
şirketin Yeni TTK’ yürürlüğe girmeden basit bir yöntemle tasfiye
sürecinin tamamlanması için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması gereklidir. Şirketler tasfiye edilmeden ticaret
sicilinden silinmemektedir.
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Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Şart
İş Kanunu'nda "Onaltı yaşını doldurmamış
genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili
mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılamaz." hükmü
bulunmaktadır. Bu hükme dayanarak
çıkartılan Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine
Dair Tebliğ'de de Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği ile belirlenen ağır ve tehlikeli
işlerde çalışan /çalıştırılacak işçilerin mesleki
eğitime tabi tutulmaları ve bu eğitimlerinin
belgelendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU
01.01.2009 tarihinden itibaren Ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe
alınmadan önce, mesleki eğitime tabi
tutulmaları zorunludur. İşyerinde yapılan
işler, asıl iş itibariyle "Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği" kapsamında yer almakla
birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler
kapsamı dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı
kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında mesleki eğitim alma
zorunluluğu aranmayacaktır.
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden
sayılacağı "Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği" Ek:1 çizelgede belirtilmiştir.
İşyerinde bu işleri gören işçiler mesleki
eğitim almak zorundadır. Tebliğ, işyerinde
yapılan işler, asıl iş itibariyle Yönetmelik
kapsamında yer almakla birlikte, işçinin
yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı
dışında ise mesleki eğitim alma zorunluluğu
aranmayacağını belirtmiştir. Buna göre
mesleki eğitim zorunluluğu için iki koşul
birlikte aradığından işyerinde yapılan işlerin
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
kapsamında olması ve işçinin yaptığı işin de
ağır ve tehlikeli işlerden sayılması
gerekmektedir.
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak
İşçilerin Mesleki Eğitimlerine dair tebliğde;
Mesleki eğitim "Örgün veya yaygın eğitim
yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak,
meslek sahibi olanların mesleklerinde
gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını
sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır
ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin
fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik
yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan
içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi"
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ise
"mesleki ve teknik eğitim alanında,
diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile
belge ve sertifika programlarının uygulandığı
her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitimöğretim kurumlarını" ifade ettiği belirtilmiştir.
M E S L E K İ
E Ğ İ T İ M İ N
BELGELENDİRİLMESİ
Mesleki eğitimin nasıl belgelendirilmesi
gerektiği Tebliğ'de belirtilmiştir. Tebliğe göre
ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin
aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip
olmaları zorunludur:
a) 3308 sayılı Kanun'a göre verilen diploma,
bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika,
bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık,
ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 25 / 8 / 1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesi ile 31 /
12 / 2008 tarihli ve 27097 (6. mükerrer) sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan "Türkiye İş
Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri
Yönetmeliği"nin 4'üncü maddesinin (f)
bendine göre faaliyet gösteren kurslardan
aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre
alınan kurs bitirme belgesi,
c) 08 / 02 / 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci
maddesinin (g) ve (I) bentlerine göre faaliyet
gösteren kurslardan alınan kurs bitirme
belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11 / 7 / 2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi'nin Verilmesi
Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici
yeterlilik belgesi,
d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş
kanunlarında veya ilgili kanunlarca
yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili biriminin
onayının alınması şartıyla kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim
amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler,
işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde
kurulu iktisadi işletmeler veya işveren
tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri
sonucunda verilen belgeler,
e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan
alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
denkliği sağlanan belgeler.
f) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
kapsamında verilen meslekî yeterlilik
belgeleri,
01.01.2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde
çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim
Bakanlığı ile kuruluş kanunlarında veya ilgili
kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve
kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili
biriminin onayının alınması şartıyla kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve
dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile
bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya
işverenlerle yapılacak protokoller
çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40
saatlik eğitim sonucu düzenlenecek
belgelere sahip olanlar mesleki eğitim almış
olarak kabul edilecektir.
MESLEKİ EĞİTİM OLMADIĞINDA PARA
CEZASI
İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan
işçilerin yukarıda sayılan diploma, sertifika
veya mesleki eğitim belgelerinden herhangi
birinin örneğini, işçinin özlük dosyasında
saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara
göstermek zorundadır. Bu belgenin bulunup
bulunmadığı hususu, bakanlık iş müfettişleri
tarafından denetlenecek; belgesi bulunmaya
her işçi için işyerine 2011 yılı için 550 TL idari
para cezası uygulanacaktır. 2012 yılında bu
ceza yeniden değerleme oranında
artırılacaktır.

Resul KURT
info@resulkurt.com

Kaynak: http://www.resulkurt.com/
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Konuşsam Etkisi Yok, Sussam Gönül Razı Değil?
İlginç bir toplum olduk. Nokta kadar çıkarı
için virgül gibi eğilenler mi ararsınız, her
şeye 'baş üstüne' diyenler mi? Tepkisizliğin
bu kadarına da pes vallahi!
Geçenlerde, hem de sıfatı Ordu milletvekili
olan birisi, Kurtuluş savaşı diye bir şey
olmadığını, böyle bir savaşın Yunan
tarihinde hiç yazmadığını ayrıca
Anadolu'da şehitlik diye de bir şey
olmadığını, bunların hepsinin simgesel
olduğunu, göğüslerini gere gere anlattı!

Av. Kenan ÇEBİ
E. Ordu Baro Başkanı
kenan.cebi@hotmail.com

İsterdim ki bazı kuruluşlardan ve de bir çok
yakını 'Duatepe'de yatan şehit
torunlarından bir tepki gelsin O'da yok!
Giresun'da Baro odasında, Ağır Ceza
Mahkemensin bir duruşmasını beklerken
bu olayı duyan bazı Giresunlu
meslektaşlarım bana bu söylemin doğru
olup, olmadığını sorduklarında “Maalesef
doğru” deyince; o milletvekilinin partilisi bir
avukat arkadaşım: “Yahu, şimdi benim
dedem ile dedemin kardeşi Kurtuluş
Savaşında şehit olmadı da, buharlaşıp aya
mı göçtü?!” diye konuşurken herkesin
suratında bir şaşkınlık vardı!..
40 yıllık bir hukukçu olarak artık hukuka
nerdeyse ben inanmıyorum da, bu kadar
hukuksuzluktan sonra, kim inanacak!
Aklıma Marcus Aurelius'un ünlü sözü
geliyor: “Kanunlar örümcek ağına
benzer. Küçük sinekler yakalanır, büyük
sinekler ağı delip geçer”. O kadar
uzağa, Ergenekon davalarına falan
gitmeye gerek yok, şu 'Şike' davasında
bazı sanıklara uygulanan özel
muamelelere bakarsanız,
Marcus
Arurelius'un yüz yıllar öncesinde
söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu
anlarsınız…
Hukuk herkes içindir.
Bazılarına farklı, diğerlerine daha farklı
uygulanırsa artık hukuktan değil guguktan
bahsedilir!
Toplumun lokomotifi olması gereken
Üniversiteler sus, pus! TBMM'de
görüşülecek olan bir yasa ile ilgili olarak
yahut hükümetin bir icraatı hakkında
olumlu veya olumsuz bir eleştiri yok! Bu
Üniversiteler acaba ne için var? Gerçek o
ki Üniversitelerimizde eğitim düzeyi
maalesef lise düzeyinde! Bu
Üniversitelerin dünya sıralamasına bir
bakın! İlk 500'de kaç Üniversitemiz var? Bu
Üniversitelerin öğretim üyeleri kaç bilimsel
makaleyi uluslar arası bilimsel dergilerde
yayımlatabilmişler? Belli bir görüşün
meşhur akademisyenleri acaba neden
tezlerinin intihal(aşırma) olduğu
suçlamasıyla karşı karşıya? Üniversite
öğrencilerinin neden konuşma özgürlüğü
yok? En basit istemlerinde ve de
eleştirilerinde neden hapishanelerde
aylarca tutuklu kalıyorlar? Herhalde
bazıları “kuzu gibi olun!” diyor , bu
gençleri “koyun gibi gütmek” için!..
Ben oldum olası hep “Kuran'daki İslam”a
inandım. Siyasal İslam'dan ise hep nefret
ettim. Kerbelâ olayı bunların birincisidir.
İleri doğru giderseniz bunun örnekleri
binlercedir. İmam-ı Azam'ı bile kendi
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emellerine alet edemedikleri için 'Kâfir' ilan
edip, hapislerde süründürenler hep bunları
'Allah adına' yaptıklarını ilan etmişlerdir.
Bu Türk milleti o kadar büyük bir millettir ki
hiçbir zaman çocuklarına 'Yezid' adını
vermemiştir ve de vermeyecektir!
Giardano Bruna'nun güzel bir deyişi
vardır: "Tanrı iradesini hakim kılmak için
yeryüzündeki iyi insanları kullanır.
Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi
iradelerini hâkim kılmak için Allah'ı
kullanır!"
Gidişat pek iyi değil ama
inşallah Türkiye'mizde bu deyiş gerçek
olmaz!..
ABD ve AB'nin istekleri doğrultusunda
bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. Bu
ilk önce eczaneleri saf dışı bırakıp, ilaçların
süpermarketlerde satılmasıyla ilgili idi.
Eczacılar bayağı iyi direndi. Şimdi yavaş
yavaş avukatlık mesleğinde bazı
düzenlemeler yapmak istiyorlar. 'Uzlaşma'
müessesesini; 100 saat hukuk dersi alan
bazılarına da vermek istiyorlar. Yani, doğu
ve güneydoğudaki bazı ağalar ve de
yetiştirmeleri bu sayede toplum üzerindeki
etkilerini daha da artıracak. Bu yetmedi
şimdi ABD ve AB'nin hukuk şirketleri
Türkiye'nin her yerinde büro açabilecekler.
Bu sayede bizim genç avukatlarımız bu
paralı şirketlerle baş edemeyecekleri için
onların nerdeyse asgari ücretle çalışan
'maraba'ları olacaklar. İş bununla da
bitmeyecek sıra muhasebeci ve mali
müşavirlere gelecek! Onlar da ABD ve
AB'nin Türkiye'de ki büyük muhasebe ve
mali müşavirlik şirketlerinde gariban birer
işçi olacaklar! Siz gidin de ABD ve AB'de
mali müşavirlik veya muhasebecilik
yapmaya çalışın! Ya da avukatlık
yapmaya! Bunlar bizi ne sanıyorlar, bir muz
cumhuriyeti vatandaşı mı?! Artık sıra kendi
mesleklerimizi savunmaya geldi, bunu
sakın unutmayalım!..
İnsan ile hayvanı birbirinden ayıran en
önemli unsur “kültür”dür. Sorgulamayı
unutup, biat kültürüne baş eğen bir insan,
asla özgür bir insan değildir. Çağdaş
uygarlığın da en önemli unsuru kültürdür.
Tüm sivil toplum örgütlerinin, bence,
mesleki kariyer çalışmalarının yanında en
asli görevi; mensuplarının olduğu kadar
tüm toplumunda kültür seviyesini arttırmak
için elinden geleni yapmak olmalıdır.
Benim, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası'nın, yaptıklarını yakinen
takip eden biri olarak, bu görevini de daha
da artırarak yapacağına olan inancım
tamdır. Çünkü yönetim olarak bu topluma
önder olabileceklerini defalarca
kanıtladılar…
Evet, başlıkta da belirttiğim gibi
“Konuşsam etkisi yok, sussam gönül razı
değil!” Hele biz 68 kuşağı mensuplarının
susması da hiç mümkün değil!
Son olarak dileğim, Mevlana'nın deyişinin
hepimiz için geçerli olması: “Bir lafa
bakarım laf mı diye, Bir de söyleyene
bakarım adam mı diye!"
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YENİ TTK’NIN
MESLEK DİSİPLİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bilindiği üzere 1535 maddeden oluşan
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 14
Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmış, genel çerçeve
olarak 01.07.2012 tarihinde yürürlülüğe
girecektir. Kanımca yeni TTK meslek
mensuplarımızın gözünü korkutmasın,
bu kanun bizler için yeni
fırsatlar
getirmektedir. Ancak meslek mensupları
kalan bu kısa süre içerisinde iyi
hazırlanmalı, Süreci iyi takip etmeli
verilen fırsatları iyi kullanmalıdır. Bu
sadece kendimiz için değil aynı zamanda
bizden sonra bu mesleği seçecek
gençler için bir borcumuzdur. TÜRMOB
yasadan aldığı yetki ile çıkarılacak
yönetmelik ve standartları hazırlık
çalışmalarında sona gelindiğini deklare
etmiştir.
Uzun süren bir çalışmanın neticesinde
hazırlanan TTK , gerek şirket sahiplerine
gerekse Ticaret Sicil Memurluklarına
hapis ve adli para cezası getirmesiyle
dikkat çekmektedir. Ayrıca bu kişiler
kusurları nedeniyle Üçüncü kişilerin
uğradıkları Zararları tazmin ile
yükümlüdürler. Bu da bundan sonra
şirket sahipleri, Ticaret sicil Memurları ve
en önemlisi biz meslek mensuplarının
işlemler sırasında daha dikkatli
davranmamız sonucunu doğurmaktadır.
Aşağıda yeni yasanın bizlere yüklediği
bazı yükümlülükler ve
karşılaşabileceğimiz disiplin cezaları
hakkında bilgiler sunmaya çalıştım.
Tutulacak defter ve Muhasebe sistemi :
Yasanın ( Madde 64) , ( Madde 65 ) ve (
Madde 562 ) maddelerinde özetle
tutulacak defterlerin; Ulusal ve
Uluslararası standartlara uyularak tutma
yükümlülüğü emredici bir düzenleme
getirilmiştir. Aksi halde 200 günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla
cezalandırılır denilmektedir.
Her ne
kadar yasada bu yükümlülük gerçek kişi
tacirlere, şirketlerde yöneticilere verilse
de, yöneticiler bu sorumluluğu uzman
kişiler olarak sözleşme ile bizlere
yükleyeceği aşikardır. Şayet bu kurala
uyulmadığı tespit edilirse, disiplin
yönetmeliğimizin 6. maddesinin ( n)
bendinde “Meslek mensuplarınca, kasıt
olmaksızın gerekli özen ve titizlik
yeterince gösteril meden; yasal
düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve
standartlara aykırı olarak beyanname ve
bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi
ve tasdik edilmesi “ sonucu KINAMA
CEZASI veya 7. maddesinin ( f )
bendinde
“ Meslek mensuplarınca,
beyanname ve bildirimlerin imzalanması
ve denetimi ile ilgili yasal
düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan

olunmuş norm ve standartlara kasten
aykırı davranılması veya beyanname
imzalama ve denetim yetkisinin kasten
gerçeğe aykırı olarak kullanılması. “
hükmü gereğince GEÇİCİ OLARAK
MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA
cezası ile cezalandırılmamız söz
k o n u s u d u r. Ya s a ç o ğ u k o n u d a
sorumlulara çeşitli sorumluluklar ve
cezalar öngörse de, bizleri ilgilendiren
defter tutma, muhasebe sistemi ve
denetim konularıdır.

Ercan KIR
Sıcak bir yaz günü adamın birinin aracı
ıssız bir yolda giderken arızalanır Bekler
ama gelen kimse olmaz. Çaresiz
s a a t l e r c e y ü r ü r. S ı c a k t a n v e
yorgunluktan bitkin bir halde yürürken
birden bir ev görür. Kurtulmanın
sevinciyle kapıyı çalar. Karşısına küçük
bir çocuk çıkar.

SMMM
Oda Disiplin Kurulu Başkanı
ercan.kir@ordusmmmo.org.tr

Adam, zorlukla;
–“ Oğlum, lütfen bana biraz su “
diye inler.
Çocuk ;
- “ Amca, ayran var, istersen
getireyim. “ der.
Adamın sevinçten gözleri parlar. Çocuk
toprak bir çanakta ayranı verir. Adam bir
dikişte ayranı bitirir, sevinçten parlayan
gözleriyle teşekkür edercesine çanağı
çocuğa uzatır.
Çocuk;
- “ İstersen yine vereyim, zaten
ayran kabının içine fare düştüğü için
dökecektik. “ deyince adam, elindeki
çanağı düşürünce çocuk feryat eden bir
sesle bağırır;
- “ Anneee…! Bu amca köpeğin
yemek kabını kırdı. “
Umarım bu yasa dağda aracı bozulan
adamın başına gelenler gibi , bizlere de
göründüğünden farklı sonuçlar
doğurmaz.
Sonuç olarak; biz meslek mensupları
yeni TTK bir fırsat olarak görmeli,
şirketlerde uygulanacak muhasebe
sistemlerini Uluslar arası Finansal
Raporlama Standartlarının (IFRS)
özdeşi olan Türkiye Muhasebe
Standartları’na ( TMS ) uygun olarak
kurmalı, 2013 bilanço ve diğer tablolar
karşılaştırmalı olacağından, 2012 yılı
başında açılış kayıtlarının ( TMS ) na
uygun yapılmalıdır. Yeni TTK’ nun bizlere
yük değil yeni fırsatlar ve gelir kapısı
olmasını temenni ederim.

ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

41

ODA ETKİNLİKLERİ
MAKALE

Anadolu
Halk Türkülerinde Vergi İsyanı
Ben Bir Malmüdürüyüm
Yrd.Doç.Dr. Selçuk İPEK
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Biga İİBF Maliye Bölümü Öğrt.Üyesi
selcukipek@comu.edu.tr

Görevim çok kolaydır sıralayım sizlere
Sözlerim yalan ise hak vermeyin bizlere
Bin liracık maaşım çok gelmesin gözlere
Bir kaza elimdedir ben bir mal
müdürüyüm
Nakit ve ayniyatın muhafazası bende
Geliri tahsil etmek masrafları da hem de
İstihkak sahibine tediye ederim de
Zimmet gelse ne çıkar, ben bir mal
müdürüyüm
Kanunen bir saymandır görevimin esası
Bana teslim edilmiş hükümetin kasası
Veznedar para yese tutarım kara yası
O alır tazminatı, ben bir mal müdürüyüm
Hazine davasının önü ardı kesilmez
Tapu iptal davası hiçbir zaman eksilmez
Hakim kararlarına değer paha biçilmez
Avukat zannetmeyin ben bir mal
müdürüyüm
Vergi dairesinin yegane amiriyim
Mali mevzuatında mesleğimin piriyim
Genç yaşımda saçlarım ağarsa da
diriyim

Ölsem bile ne çıkar ben bir mal
müdürüyüm
Beşbin dörtyüz kırkiki ile de iş tutarım
Tahkik memuru olup suçlulara bakarım
Ayın son günlerinde dairede yatarım
Nöbetçi zannetmeyin ben bir mal
müdürüyüm
Arkadaşım kaymakam, ondan sonra
kumandan
Hakimler kardeşimdir bahsetmeyin
savcıdan
Çek bende kasa bende gözüm pektir
paradan
Paraya kıymet vermem ben bir mal
müdürüyüm
Üç çocuğum var benim, palto nedir
bilmiyor
Çarşıdan çorap alsam bu ne diye
giymiyor
Anaları onlara fazla ekmek vermiyor
İktisatçı sanmayın, ben bir mal
müdürüyüm.
Şakir Kök (1921-……)

Maliyecinin Aşk Mektubu
Tarhiyattan çıkarken sizi gördüm. Aşkınıza matrah olmanın gider vergisi kadar güç
olduğunu biliyorum, fakat ne yapayım? Kasadaki gıcır onluklar kadar cazip ve
seksapelsiniz… O anda bana veraset yoluyla intikal ettiğinizi hissetim. Tahsilat kayıtları
kadar karışık saçlarınıza vurulmamak elde mi? Emin olun, re'sen takdir komisyonu
beyanname verme süresi içinde size bir hesap dönemi için bir yıllık gelirim kadar kıymet
koyabilir.
Sevgilim, aşkımı tahakkuk ettirmek istiyorum. Bunun için gönlünüzü makbuz
karşılığında bana verin. Şayet geç kalırsanız, sevgimin gecikme cezası usul kanunu
gereğince yüzde beşyüz olur... Sevgimi birinci dereceden hesap ediniz.İleride mağdur
olmazsınız. Zira sizi esnaf muaflığından İstifade edercesine seviyorum. Benim
gözümde amme alacakları kadar mümtazsınız. Gelin benim milli emlakim olun. Aşkımın
zamanaşımı yoktur.
Ah sevgilim… Bugün itiraz ve temyiz komisyonlarından geçmiş on küsur yıllık dosya
gibiyim. Henüz kesin karara varılmadı. Sizi bu arada düalist sisteme davet ediyorum.
Biraz eğlenir, gam dağıtmış oluruz.Beni de lütfen beyanname dışı bırakmayınız. Çünkü
tarımsal kazançların istisnası yakama yakama yapışır.
Sevginizi zimmetime geçirdiğimden dolayı özür dilerim. Kasa açığı gibi darda, kasa
fazlası gibi dıvarda asılı kalmak istemem.
Sevgilerimin yüzde ve misil zamlarıyla birlikte kabulü dileğiyle…
(Recai Özgün, 1924-…..)
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Anadolu Halk Türkülerinde Vergi İsyanı
Vergilerin tarihi gelişimi incelendiğinde çok değişik
aşamalardan geçtiği görülmektedir. Bu aşamalar daha çok
konuya ilişkin tarihsel araştırmalardan öğrenilmektedir. Ancak
geçmişte yaşanan vergi sorunları sadece maliye tarihi
kitaplarından değil, halkın anlatımıyla günümüze gelen
türkülerden de öğrenilebilmektedir.
"Vergi" ve "türkü" kelimelerinin bir arada kullanılması ilk
bakışta anlamsız gelebilir. Ancak türküler, halkın gerçek
tarihine ışık tutması açısından önemli bir işlev görmektedir.
Türkülerin bu açıdan önemi tarihe sadece resmi tarih
açısından değil, halkın gözüyle de bakılmasını sağlamasıdır.
Bu çalışmada Osmanlı vergi sistemi ve bu sistemin sorunları
halk türkülerine yansıyan boyutlarıyla ele alınmıştır.
Türkülerin, toplumların tarihi gelişimini yansıtma özelliğinin
Osmanlı vergi sisteminin sorunları açısından da geçerli olduğu
görülmektedir. Toprak düzeninden başlayan sorunların üst
yapıda ortaya çıkardığı durum toplum düzeninde ve ekonomik
anlamda vergi yapısında önemli sorunlara yol açmıştır.
Anadolu halk türkülerinde vergi ve vergi sorunlarına ilişkin bir
değerlendirme yapılacak olursa, karşılaşılan en önemli
verginin aşar, en önemli vergi sorunlarının da ağır vergi yükü,
mültezimlerin halka yaptığı baskı ve zulümler, yöneticilerin
keyfi vergileme yapmaları, vergilemede karşılaşılan
usulsüzlükler ve yolsuzluklar olduğu söylenebilir. Bu sorunlar

Osmanlı İmparatorluğu'nda zaman zaman ayaklanma
şeklinde isyana dönüşürken, bu isyan bazen türkülerde ve
halk şiirinde ifade bulmuştur. Türkülerdeki vergi sorunları
silahsız bir isyan şeklinde kendini göstermiş ve halkın vergilere
ilişkin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur.
Türkülerdeki vergi isyanı bazen en üst kademedeki yöneticiye
yapılan bir şikayet şeklinde olmuş, bazen de bu yöneticiye
uyarı ve eleştiri boyutuna varmıştır. Yöneticilerden umulanın
elde edilememesi durumunda ise türkülerde tanrıya yakarışın
olduğu görülmektedir. Türkülerdeki bu anlatımlarda halkın
içine düştüğü durum net bir şekilde ve bazen abartılı olarak
verildiği gibi alaycı bazı anlatımlar da mevcuttur. Bazı
türkülerin sözlerinde vergi sorunlarından bahsedilmemekle
birlikte bunların ortaya çıkış sebeplerinin vergi sorunundan
kaynaklandığı görülmektedir. Bazı türkülerde söz edilen vergi
sorunları ise yöneticilerden veya sistemin içsel yapısından
değil de doğa olaylarından kaynaklanmaktadır.
Çalışmamızda Anadolu halk türkülerinde anlatılan vergi
sorunlarından anlaşılacağı üzere, vergi sorunları ister
yöneticilerden, ister sistemin kendi iç dinamiklerinden, isterse
doğa olaylarından kaynaklansın sonuçta kaybeden hep
Anadolu köylüsü ve çiftçisi olmuştur. Bu durum daha önce
belirttiğimiz "" görüşünü doğrular niteliktedir.

önsözden...

Bu çalışmanın yapılmasına neden olan en önemli faktör, Âşık Serdari' nin "Nesini
Söyleyim Canım Efendim" adlı türküsünde yer alan,
“Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer,
Elinde kamçısı yoksulu ezer,
.......”
mısraları olmuştur. Bu mısralardan hareketle başlayan merak ve türkülerdeki mali
olayları araştırma isteği bu çalışmanın yapılmasını sağlamıştır. Çalışma esnasında türküler ve şiirlerle ilgili kaynak taraması
yapılırken, ayrıca halk şiiri, ağıt ve destanlar da incelenmiştir. Bu çalışmanın belki de vergi ile türküleri, destanları ve şiiri
buluşturan ilk kitap olma özelliğini taşıdığı kanaatindeyiz. Bu nedenle bazı eksiklerin olması, ulaşılamamış türkü, ağıt, destan ve
şiir gibi halk söyleyişi unsurlarının olması mümkündür. Çalışmanın daha da geliştirilebilmesi açısından, çalışmamızda yer
ver(e)mediğimiz türkü, ağıt, destan, şiir gibi kaynakların okuyucular tarafından tarafımıza ulaştırılması memnuniyetle
karşılanacaktır. Bu nedenle ilk teşekkürü, bu kitabı okuyarak eleştiri ve katkı yapanlara etmek istiyorum.
Çalışma esnasında birçok üniversiteden halk edebiyatı ile ilgilenen bilim adamlarıyla bağlantı kurmama rağmen, konunun
maliye boyutunun olması ve değerli bilim adamlarının zaman kısıtları nedeniyle beklediğim katkıyı alamadım. Bu açıdan
üniversite camiasından en büyük katkıyı sayın hocam Prof. Dr. Nihat Falay'dan aldım. Kendisine müteşekkir olduğumu
belirtmek isterim.
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Son Gelişmeler Işığında;
Eczane İşletmelerinde Karlılık ve Muhasebe
Uygulamaları
Adem Utku ÇAKIL (1)
Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği(2) ile 18 Kasım 2011 tarihinden geçerli olmak üzere
İlaç Sanayinin kamuya yaptığı Kamu Kurum ıskontoları artırılmıştı.Kamu Kurum
Iskontosu (KKİ)'nun artırılmasından kaynaklanan eczane stok zararlarının
karşılanmasıyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde hiçbir yasal yaptırımın olmaması,
eczanelerin yüksek oranlarda Bedelsiz Kamulaştırılmasıolarak değerlendirilmiştir. Bu
değişiklikle birlikte KKİ %41 gibi bir orana yükseltilmesi nedeniyle oluşan ciro kayıpları
eczanelerin karlılıklarına ve dolayısıyla ticari hayattaki yerlerini olumsuz
etkilemiştir.Tebliğe konu 341 adet ilaç bulunmaktadır.(3)
İlaç Fiyat Kararnamesi nde yapılan değişiklik 25.3.2010 tarihli ve 27532 sayılı
(Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu
“Sağlık Uygulama Tebliği” 'nin 6.4.1. numaralı maddesi 17.12.2011 tarihinde anılan
tebliğde yapılan değişiklikle(4)
“(13) Kamu kurum ıskontolarında yapılan ilave ıskonto uygulamaları nedeniyle
eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza
depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak
işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas
alınır.”
Depo ve eczanelerin taşıma zararları, ilaç üreticileri tarafından karşılanmasının önü
açılmıştır.
Bu değişiklik yapılmış dahi olsa Eczane işletmelerinin karlılıkları yapısal olarak
azalmıştır. Bu hususta bir çok şey söylenebilir ancak bu makalemizin konusu
dışındadır.
Eczane işletmeleri, kısa anlatımla ilaç üreticileri tarafından üretilen ilaçların nihai talep
sahiplerine iletilmesini sağlayan bireysel işletmeler olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda
ilacın yolculuğu imalat sürecinde başlayarak önce depolara daha sonra eczanelere
dağıtılarak hastalara ulaşmaktadır.
Eczane işletmelerinin bu anlamda ticari işleyişi alımda alınan iskonta ve karlılık oranları
ile sağlanmaktayken 2008 yılında yapılan değişiklikle(5) bu sistem önce kısmi olarak
daha sonra ise tamamen değiştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarım eczane işletmesinin almış olduğu kurum ıskontolarının
tamamını sosyal güvenlik kurumlarına faturalama da geçerlidir. Diğer bir boyut eczane
işletmesi hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarıyla anlaşması yoksa alınan
depolardan kurum ıskontoları direk olarak kâr olacaktır. Burada önemli olan alınan
kurum ıskontoları ile sosyal güvenlik kurumlarına kesilen faturalardaki kurum
ıskontolarının mukayesesi yapılması olacaktır. Iskonto aleyhte çıkması gayri safi kâr,
lehte çıkması bir zarar unsuru olacaktır.(6)
Bugün depolardan eczanelere gelen ilaç fiyatlandırmaları bu sistem üzerindeki
karmaşıklığı ve eczane işletmelerinin dolaylı vergi yüküne sokulmasının en güzel
örneğidir. Daha çok yapının kamu tarafının bilinmezleri ile imalatçı ve dağıtımcı
depolarının bilinmezleri arasında kalan eczane işletmeleri için kar belirleme hem
detaylı hemde maliyetli olduğu gerekçesiyle bu zaman kadar ortalama kar marjı
üzerinden karlandırmak ve dolayısıyla da vergilendirilmesi gündeme alınmıştır.
05.11.2011 tarihinde SUT da yapılan değişiklikle depolarca eczanelere satışı yapılan
ilaç satışlarında kullanılan ekran aşağıda görülmektedir. Bu ekran incelendiğinde
aşağıdaki bilgiler elde edilmektedir;
İlacın Perakende
Satış Fiyatı (PSF)
(KDV Dahil)

İlaç Üreticileri tarafından Yüklenmiş
ve Eczanelere İletilmiş olan Kamu
Kurum Iskontosu Tutarı
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Depolarca Iskonto
edilmiş Brüt Satış
Tutarı (KDV Dahil)

Depo Tarafından Eczanelere yapılan Net
Satış Fiyatı (KDV Dahil)
---60 Gün Vadeli Fiyattır .---

Dr. Adem Utku ÇAKIL
SMMM
Bağımsız Denetçi
info@utkucakil.com

MAKALE
Bu kapsamda eczane işletmeleri tarafından alımı yapılan ilaçların detaylı hesaplamaya tabi tutulması halinde ise; şu sonuçlar
elde edilecektir.
İlaç Adı

Zyrexa 10
M g. 28 Film
Tab .

Ec z ane
P erakend e
Satış
Fiyatı
(P SF)
111,02

Brü t İ laç
Karlılık
PSF ye
Oran

2 5,92 %

De po
K DV
Dah il
B rü t
Alış
T utarı
82 ,2 4

K am u
K urum
Isk onto su
İn dirim

23,0 3

K DV
Dah il
N et
Alış
Tu tar ı
59,2 1

N et
İ laçİ laç
Alı m
K arlılığ ı
P SF ye
O ran
46 ,67%

K DV
H ariç
N et
Alı ş
T utarı

KDV

54 ,82

4,39

60 Gü n
V adeli
B rüt Alış
Tu tarı

63,95

60 Gün
Vad eli Net
Alış Tu tar ı

KD V

59 ,21

4,74

Burada yapılması gereken analiz de çarpıcı olan PSF ye bağlı Karlılık Oranlarıdır. Tabloda da görüleceği üzere Brüt PSF
üzerinden eczane karlılık oranı %25,92 olarak görülmekte iken Net Alış Fiyatı üzerinden karlılık oranı %46,67 olarak
görülmektedir. Bu oranların fiili karlılık üzerinden ne kadar yanıltıcı olduğu yazının ilerleyen bölümlerinde açıklanacaktır.
Gelir Vergisi Kanunun 39 uncu maddesinde “Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari kazancın bulunması için hesap dönemi
sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata, dönem başındaki emtia mevcudunun değeri ise giderlere ilave olunur.”
denilmektedir.(7) Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir
Vergisi Kanunun ticari giderlerine ait hükümlerine uyulur.
Yukarıda da belirtildiği gibi stoklarda değerleme ticari kazancın tespitinde önemli bir unsurdur. Çünkü eczanelerde maliyeti
belirleyen esas unsur emtia satış maliyetleri ile envanter maliyetleridir.
Vergi Mevzuatına göre; emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış
bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir.
Bu hüküm imal edilen mamuller için de uygulanabilir.(8) Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu
hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kâğıtlar olarak muhafaza edilir.(9)
Eczane işletmelerine ticari olarak bakıldığında; emtia maliyet tablosunu etkileyen unsurların olduğu görülecektir. Bu unsurların
çoğu yasal düzenlemeyle gelmiştir. İşletme dışı nedenlere dayanan bu düzenlemeler iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki,
Eczane işletmelerinin Tedarik ve Karlılığını etkileyen düzenlemelerdir. İkincisi ise Eczane İşletmelerinin Satış ve Karlılığını
Etkileyen düzenlemelerdir. Bu yazının başından itibaren eczane işletmelerindeki Tedarik karlılığı anlatılmaya çalışmaktadır. Bu
karlılığa ilişkin bir kaç örnek daha vermek mümkündür.
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İlaç Adı

Klacid 250/5 Ml. 10 0
Ml Susp.
Aksef 500 Mg 10 Tb
Aethoxyskl erol %2
5 Ampul
AsmanexTwisthale
r 200 Mcg 30 D oz
Inh

Eczane
Peraken d
e
Satış
Fiyatı
(PSF)
18, 49

Brüt
İlaç
Karlılı
k
PS F ye
Oran
25,91%

Depo
KDV
Dahil
Brüt
Alış
Tutarı
13,70

Kamu
Kurum
Iskontos
u İndirim

0,00

KDV
Dahil
N et
Alış
Tu tar
ı
13,70

Net
İlaç
Kar lılığ
ı
PSF ye
Or an
25,91%

KDV
Hariç
Ne t
Alış
Tu tar
ı
12,69

15,73

25,94%

29
28,69

KD
V

11,65

3,26

8,39

46,66%

7,77

25,93%

21,48

0,00

21,4 8

25,93%

25,93%

21,25

6,91

14,34

50,02%

1,01

60
Gün
Vadel
i Br üt
Alış
Tutarı
14,8

60 Gü n
Vadeli Net
Alış Tu tarı

KDV

13,70

1,10

9,06

8,39

0,67

19,89

0,6
2
1,59

15,18

14,06

1,12

13,28

1,06

15,49

14 ,34

1,15

Örneğimize esas olan alınan örnek ilaçların toplu değerlendirilmesine ilişkin detay tablo ise aşağıdaki gibi olacaktır.
İlaç Adı

Zyrexa 10 M g. 28
F ilm Ta b.
Kl acid 25 0/5 M l. 100
M l Susp.
Regreton 20 Tb.
X- M DietSolusyon
25 0 CC.
Tobra dex 5 M L
Steril O fta lmi k
Dam la
Primobol anDepot
100 Mgç 1 M l 1 Amp.
Aet hoxy sklerol % 2 5
Ampul
Ceda x 400 M g. 10
Ka p
Asm anexTwi stha ler
200 M cg 3 0 Doz Inh

Eczane
Pera kende
Sat ış F iy atı
(PSF)

Brüt İlaç
Ka rl ılık
PSF y e
Oran

Depo
K DV
Da hil
B rüt
Alı ş
Tuta rı

K am u
K urum
Iskontosu
İndirim

KDV
Dahil
Net
Alış
Tut arı

Net İla ç
Karlıl ığı
PSF ye
Ora n

KDV
Hariç
Net
Alış
Tut arı

KDV

60
G ün
Va del i
B rüt
Alış
Tuta rı

60
Gün
Vadeli
Net
Al ış
Tut arı

KDV

111,02

25 ,92%

82 ,24

23 ,03

59, 21

46,67%

5 4, 82

4,3 9

63, 95

59,21

4,74

18, 49

25 ,91%

13,7 0

0,00

13, 70

25, 91 %

1 2,69

1,01

14,8

13,70

1 ,10

6, 53
9,97

25 ,88%
25 ,88%

4,84
7,3 9

0,00
0,81

4,84
6, 58

25, 88%
3 4, 00%

4,48
6,09

0,36
0,49

5,2 3
7, 11

4, 84
6,5 8

0, 39
0,5 3

5 ,22

25 ,67%

3, 88

0,16

3, 72

28, 74%

3,44

0,2 8

4,02

3 ,72

0, 30

8,5 9

25 ,96%

6,3 6

0,00

6, 36

25, 96%

5 ,89

0,47

6, 87

6,36

0,5 1

29

25 ,93%

2 1,48

0,00

21,48

2 5,93 %

19,89

1,5 9

23 ,20

21, 48

1, 72

3 7,95

25 ,93%

28,1 1

6,04

22 ,07

41 ,84%

20,44

1,63

23,84

22,07

1,7 7

28, 69

25 ,93%

21,25

6,91

14, 34

50,02 %

13, 28

1, 06

1 5,49

14,3 4

1,1 5

Bu noktada en büyük sorun eczane işletmelerinin alım fiyatları değerlendirilmesindeki maliyet tutarı veya maliyet yöntemidir.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ(10)in 10'uncu Maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde
kurulmuş olan Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından İlaç fiyatları zaman zaman düşürülmekte ve eczane işletmelerinde
mevcut stok ve kârlılıklarını etkilemektedir. Vergicilik açısından İlaç Fiyatlarında yaşanan düşme nedeniyle yüksek bedelle
alınmış olan ilaçlar üzerinden ödenen KDV (İndirilecek KDV) ile fiyat düşüşü nedeniyle düşük fiyatla satılan ilaçlar üzerinden
alınan KDV (Hesaplanan KDV) arasında doğan fark nedeni ile Eczane işletmelerinindevreden KDV leri veya KDV devirleri
artmaktadır.
Geçmiş dönemlerde depolar veya imalatçı firmalar tarafından fiyat düşüşleri karşılanmış ve eczanelere düşen olumsuz etkileri
bertaraf edilmiştir. Ancak son dönemlerde depoların veya imalatçı firmalarınbu yönlü eğilimlerinin olmaması nedeniyle düşüş
farkları karşılanmamaktadır. Bu durum eczane işletmelerinde mevcut stoklardaki emtia maliyetini düşürmekte;böylelikle stok
maliyetleri düşmekte ve sonuçta kârlılık oranını düşürmektedir. Kârlılık hesaplanırken bu duruma dikkat etmek ve mevcut stoklara
ne kadar yansıdığının tespitinin yapılması gerekmektedir.(11)
İlaç Fiyat Kararnamelerinin veya Kararlarının bir diğer olumsuz yönü ise; depolardan yüksek fiyatla edinilmiş olan bazı ilaçların
Sosyal Güvenlik Kurumlarına fatura edilirken düşük fiyatlarla fatura edilmesidir.
Bu nedenle değerlemenin maliyetin mi, yoksa piyasa değerinin mi esas alınacağına göre değişmektedir. Literatürde değerleme
bu esaslara göre Maliyet değeri ile piyasa değeri ile ve son olarak da maliyet veya piyasa değerinden düşük olanı ile değerleme
olarak üç yöntem bulunmaktadır. VUK na göre; ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların
değerleri tahminen tespit olunabilir.
Eczane işletmeleri için stok değerleme ve karlılık belirleme üzerine yapılan çalışmalarında Aralıklı Envanter Metodunun özel bir
uygulama biçimi olan “Satış Üzerinden Ortalama Karlılık Oranı ile Aralıklı Envanter Uygulaması Metodu” benimsenmiştir.
Uygulanan bu yöntemle eczane işletmeleri stokların envanterinde fiili sayım yapılmadan satış tutarı üzerinden ortalama kar
oranına göre satış karı, satışların maliyeti ve dönem sonu stok mevcudu hesapladıklarından; dönem sonu stok değerinin ve satı
karının olması gerekenden daha fazla, satışların maliyetinin ise daha az hesaplanmasına sebep olmaktadır. Buna sebep – sonuç
ilişkisi üzerinden bakıldığında karlılık yüksek olmaktadır.
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Eczane işletmelerinin stok hareketlerini izlemede kullandıkları yöntemler incelendiğinde; Sürekli Envanter Metodunu kullanan
işletmelerin %2,Aralıklı Envanter Metodunu uygulayan işletmelerin ise %98 olduğu görülmüştür.(12)
Makalemizin önceki kısmında da belirtildiği üzere eczane işletmelerinin karlılığını etkileyen diğer unsur ise satış safhasında
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada unutulmaması gereken bu sisteme müdahalenin eczane işletmeleri tarafından olmamasıdır.
Kamuya satış faturalandırma işlemi eczacı tarafından SGK nınmedula sistemi üzerinden olmaktadır.
SGK almış olduğu kararlarla bu sistem üzerindeki oranlarda oynayabilmektedir. Son dönemde yaşanan Kamu kurum
Iskontolarında yaşanan dalgalanma günlük baza kadar düşmüştür. Örneğin; “Crestor” ilacı için KKİ dalgalanması aşağıdaki
şekilde gerçekleşmiştir.

İlaç Adı
Crestor 10Mg 28 FTB
Crestor 10Mg 9 0 FTB
Crestor 20 Mg 28 FTB
Crestor 20 Mg 90 FTB
Crestor 40Mg 28 FTB

08.12.20 11
%46
%46
%46
%46
%41

01.12.2011
%39
%39
%39
%39
%33

30.11.2011
%28
%28
%28
%28
%28

Bunu somutlaştırmak gerekirse Sayın F. Gezer in adına düzenlenmiş bir reçede den hareketle sistem sorgulandığında Sayın
Gezer Herhangi bir eczaneye gidip recetesini verdiğinde eczacı önce bulunmadığı varsayılan ilaçların depodan istemini
yapacak ve Sayın Gezer adına ilaçları sipariş edecektir. Örneğimizde ilaç sayıları 1 kutuya indirgendiğinde Eczacı depoya
brüt yani KDV dahil 42,51 TL Borçlanmış olacaktur. Dolayısı ile Satışların Maliyeti KDV Hariç 39,36 TL dir. Bu sipariş için 1
Kutu İlaç toplamıyla İndirilecek KDV 3,15 TL dir Muhasebe Kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

He sap
Kodu
153
19 1
320

Hesap Adı

Borç

Ticari Mallar
153.0 1 % 8 İlaç Alımları
İndirilecek KDV
19 1.0 8 % 8 lik M al ve Hiz met Alım larına İlişkin KDV
Satıcılar
320.0 1 İlaç Dağıtım Deposu

A lacak
39 ,36

39,36
3,15
3,15
4 2,51
4 2,51
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Daha sonra SGK Medula sistemi üzerinden Sayın Gezer'in TC Kimlik Sistemi ile ilaçlarının girişini yapacaktır. Giriş Ekranı
aşağıdaki gibi olacaktır.

Sayın Gezer eczane ye 3 TL Reç.katkı Payı ve Hasta Katılım Payı olarakta 11,61 TL olmak üzere toplam 14,68 TL ödeme
yapacaktır.
Hesap Kodu

Hesap Adı

12 0

T.C. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

600

Yurt içi Satı şlar

Borç

Alacak
46,43
76, 88

600. 08 % 8 lik Mal ve Hizmet Satı şlar
611

7 6, 88

Satı şlardan Iskonto

33 ,89

611.01 Ka mu Kurum Iskontosu
611.02 Hasta Kat ılım Pay ı
391

2 2,2 8
11, 61

Hesaplanan KDV

3,44

3 91. 08 % 8 lik Mal ve Hizmet Satı şlarına İlişki n KDV

3, 44

Alınan Hasta katılım Payı içinse Eczacı Yazar Kasa Fişi düzenleyecektir. Buna ilişkin Muhasebe kaydı ise;

H esap
Kodu
100
600

Hesap Ad ı

Borç

K asa

Alacak
11,61

Yurtiçi Satışlar
600.08 % 8 lik M al ve H izmet Satışlar

391

10,75
10,75

H esaplanan KDV

0,86

391.08 % 8 lik M al ve H izmet Satışlarına İlişkin KD V

0,86

Ayrıca Eczacı Almış olduğu 3 TL Tutarındaki Hastane Muayene ücretini SGK dan olan alacağına mahsup edecektir.

Hesap Kodu
100

B orç

Ka sa
100.01

349

M erk ez K asa YTL
M ua yene Ücreti
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Ala cak

3, 00
3,00

Alınan Diğer Ava nsl ar
3 49.5 0
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H es ap Kodu
349
349.50
120
120.01

He s ap A d ı
A lınan Diğe r Av ans lar
M ua ye ne Ü creti
A lıcılar
T .C .S G K Baş ka nlığı G S S G ene l Müdürlüğü

B orç
3,00

A la ca k

3 ,00
3,00
3 ,00

Bu işlem için Kar Tablosu şu şekilde olacaktır.

Net Yurtiçi Satışlar
Fatura Edilen
Yazar Kasa ile Kesilen
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Brüt Kar Oranı

53,74
42,99
10,75
39,36
14,38
26,76%

Vasati bir eczanenin yıllık ortalama gider tutarı 2 personel ve bir eczacı olmak üzere 63.900,00 TL olduğu varsayımıyla yıllık
10.000 Adet Reçete üzerinden reçete başı genel gider payı nın 6,39 TL olacağı varsayılmıştır. Buna göre Faaliyet Karı 7,99 TL
Faaliyet Kar Oranı ise bu reçete için %14,87 olarak hesaplanacaktır.

Net Yurtiçi Satışlar
Fatura Edilen
Yazar Kasa ile Kesilen
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Brüt Kar Oranı
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı
Faaliyet Kar Oranı

53,74
42,99
10,75
39,36
14,38
26,76%
6,39
7,99
%14,87

Ancak makalemizin başında da belirtildiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğ(13)i ile 18 Kasım 2011 tarihinden geçerli
olarak yapılan düzenleme kapsamında; fiyatında ve KKI oranında değişiklik yapılan 341 ilaç için bu hesaplama zararla
sonuçlanmaktadır. Bu ilaçlar üzerinde yapılan detaylı analiz sonuçları şu şekildedir.

Örnek
İlaç Adı

Z yre x a 10 M g. 28 Film
Tab.
K la cid 250/5 Ml. 100
M l Susp.
R egr eton 20 Tb.
X -M Die tSolusyon 250
CC.
Tobra dex 5 ML Ste ril
O ftalm ik Dam la
Prim ob olanDe pot 100
M gç 1 M l 1 Am p.
Ae thoxy skle rol % 2 5
Am pul
Ce dax 400 M g. 10 Ka p
Asm ane x Tw istha ler
200 M cg 30 Doz Inh
TOPL AM

Ecza ne
Pe rak en de
Satış Fiya tı
(PSF)

B rüt İ la ç
K arlılık
PSF ye O ra n

111,0 2

2 5,92%

82,24

23,03

K DV
Da hil
Ne t
Alış
Tutarı
59,21

18,49

25,91%

13 ,7 0

0,00

13 ,7 0

25 ,91%

12,69

1,01

14,8

13,70

1,10

6,53
9,97

25 ,88%
25 ,88%

4,84
7,3 9

0,00
0,81

4,84
6,5 8

25,88%
3 4,00%

4,48
6,09

0,3 6
0,49

5 ,2 3
7,11

4,84
6,58

0,39
0,5 3

5 ,2 2

25 ,6 7%

3 ,8 8

0,16

3 ,7 2

28 ,74%

3,44

0,28

4,02

3,72

0,30

8,5 9

25 ,96%

6,3 6

0,00

6,3 6

25,96%

5 ,89

0,47

6,87

6,36

0,51

29

25 ,93 %

21,48

0,00

21,48

25,93%

19,89

1,5 9

2 3,2

2 1,48

1,72

37,95
28,6 9

25 ,93 %
25 ,93 %

28,11
2 1,25

6,04
6,91

22,0 7
14,3 4

41,84%
50,02%

20,44
13,28

1,6 3
1,06

23,84
15 ,49

22,07
14,34

1,7 7
1,15

189,25

36,95

15 2,30

141,02

11,28

164,51

15 2,32

12 ,19

255,46

De po K DV
Dah il Brüt
Alış Tuta rı

K am u
K urum
Isk ontosu
İnd irim

N et İlaç
K arlılığı
PSF ye
O ra n

K DV
H ariç
N et Alış
Tutar ı

K DV

60 G ün
Vade li
Ne t Alış
Tuta rı

KDV

4,3 9

60 Gün
Vade li
Brüt
Alış
Tuta rı
63,95

46,67%

54,82

59,21

4,74
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Eczane Perakende
Satış Tutarı
(KDV Dahil)

KamuKurumIskontosu
(KKİ)

59,21
13,7
4,84
6,58
3,72
6,36
21,48
22,07
14,34
152,30

2,03
0,39
-0,97
1,33
-0,65
-1,29
3,24
-4,88
-2,59
-3,39

Kamu Fiyatı
Toplamı

Eczane
İskontosu
(% )

57,18
13,31
5,81
5,25
4,37
7,65
18,24
26,95
16,93
155,69

%10 - 20
Katılım
Payları
Toplamı

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,44
2,66
1,16
1,05
0,87
1,53
3,65
5,39
3,39
31,14

Kamu
Kurumu
na KDV
Dahil
Fiyat
Toplamı

Kamu
Kurumuna
KDV Hariç
Fiyat
Toplamı

57,18
13,31
5,81
5,25
4,37
7,65
18,24
26,95
16,93
155,69

53,79
12,52
5,46
4,94
4,11
7,20
17,16
25,35
15,93
146,46

Net Yurtiçi Sa tışla r

KDV

3,39
0,79
0,35
0,31
0,26
0,45
1,08
1,60
1,00
9,23

Muayene
Ücreti
Toplamı

Hasta
Tarafından
Eczaneye
Ödenmesi
Gereken
Fiyat Farkı

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
27,00

Eczaneye
Hasta
Tarafından
Ödenmesi
Gereken
Tutar

0
0
0
3,62
0,64
0
0
0
0
4,26

14,44
5,66
4,16
7,67
4,51
4,53
6,65
8,39
6,39
62,40

Kar
Tutarı

Kârlılık
Oranı

-1,03
-1,89%
-0,17
-1,30%
0,98
21,83%
-1,15
-18,92%
0,67
19,32%
1,31
22,26%
-2,73
-13,72%
4,91
24,05%
2,65
19,97%
5,44 TOPLAM

175,2 9

Fa tura Edilen

146,46

Ya zar Kasa ile Kesil en

28,83

Sat ışların Mali yeti

152, 32

Brüt Ka r

22,97

Br üt Kar O ranı

13, 10%

Genel Gi derler

5 7,51

F aaliy et K arı

- 34,5 4

Fa ali yet Kar Ora nı

-19,70%

Sonuç
18 Kasım 2011 tarihinde yapılan değişiklikle özellikle 341 adet ilacın satışında eczane işletmeleri faaliyet sonrası kar oranı -%19,70 dir.
Bu eczane işletmelerinin %19,70 oranında zarar ettiği anlamına gelmektedir.Ancak bu 341 adet ilacın dışında kalan ilaçların satışından
sağlanan faaliyet sonrası kar oranın %14,87 olduğu düşünülürse ortalama sonuç karlılık oranında zarar oranı %4,87 olacağı tahmin
edilmektedir.
Makalemizde vergi ve SGK ödemeleri dikkate alınmamıştır. Bunlarda eklendiğinde zarar oranın artacağı öngörülmektedir. En
nihayetinde 18.11.2011 tarihinde yapılan değişiklik eczane işletmelerinin en çok satmış oldukları 341 adet ilacı kapsamaktaydı.
Eczacının sesi adlı Internet Sitesinde yayımlanmış bir makalede; Yılbaşından sonra yeni bir % 10 luk indirim dalgasının geleceği ve 2012
yılı içinde %41 olan KKİ' larının önce %66 ya sonra %75 oranına yükseltileceğinden bahsedilmiştir.(14)
Bu halde %41 likKKİ dilimiyle dip karlılıkta %5 gibi bir zarara yol açan düzenleme %66 oranında %8gibi bir zarara, %75 lik dilimde ise
%9,5 gibi bir zarar oranını tetikleyecektir. Bu oranlamada indirimden dolayı eczane işletmelerinin stok taşıma zararları bulunmamaktadır.
Sisteme basit anlamda bakıldığında depolar tarafından eczane işletmelerine sağlanan %25 Kar oranından %5 KKİ değişiklik zararı, %7
Faaliyet Giderleri payı, %10 da indirim kararı gereği zarar payı düşüldüğünde Ortalama %3 gibi bir karlılık oranı kalacağı hesaplanabilir.
1- Dr.,SMMM, Bağımsız Denetçi
2- 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu ”Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ” http://www.teb.org.tr/index_.php?modul=haberdetay&id=1176962
3- http://www.eczacininsesi.com/dosya/KKIVERMEYENFIRMALAR1512.pd
4- 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete'de, yer alan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
5- 29 Eylül 2008 Tarih ve 27012 Sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanmış olan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliği”
6- Çakıl, Adem Utku,“Eczane İşletmelerinde Eczane ve Muhasebe Uygulamaları”
http://www.teb.org.tr/images/upld2/ecza_akademi/makale/20110325012041muhasebe_ve_vergi_uygulamalari.pdf
7- 06.01.1961 Tarih, 10700 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 39 uncu Madde
8- 10.01.1961 Tarih, 10703 - 10705 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 213 Sayılı “Vergi Usul Kanun” nun 274 uncü maddesinin I.Bendi
9- 10.01.1961 Tarih, 10703 - 10705 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 213 Sayılı “Vergi Usul Kanun” nun 267 inci maddesinin 3.Bendi
10- 03 Mart 2004 Tarih ve 25391 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ”
11- Çetin. Bülent, SMMM, “Eczanelerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” Eğitim Semineri Notları, Bursa, Kasım 2006.
12- Çakıl. Adem Utku, a.g.m.
13- 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu ”Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
http://www.teb.org.tr/index_.php?modul=haberdetay&id=1176962
14- Gençosmanoğlu, Hakan (Eczacı), “HaydeGidelumHayde” http://www.eczacininsesi.com/?yon=gundem&id=443 (Erişim 25.12.2011)
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BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
1. GİRİŞ
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nu (HUMK) ile getirilen bilirkişilik, bir
davada çözümü hâkim tarafından
bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren
hallerde oy ve görüşüne başvurulan üçüncü
kişiyi tanımlamaktadır.
Mesleklerinde uzmanlaşmış, birikim sahibi
kişiler, çeşitli kişi ve kurumlar arasında
oluşan ihtilafların çözümü için bilirkişi olarak
görev yapmaktadırlar. Özel bilgi ve ihtisas
isteyen işlerde hâkim, vereceği kararda
değerlendirmek üzere bilirkişi görüşüne
başvurabilmektedir.
Bilirkişiler kendilerine iletilen dosyalar
hakkında, objektif kriterler ve yasal mevzuat
çerçevesinde rapor düzenleyerek yargıya
teknik anlamda destek vermek suretiyle
ihtilafların çözümüne katkı sağlamaktadırlar.
II. BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ
Bilirkişilere ödenen ücretler konusunda,
işverenin belirlenmesi ve vergilemenin nasıl
yapılacağı hususlarının doğru tespit edilmesi
önem arz etmektedir.
Bilirkişilerin vermiş oldukları hizmetin
karşılığı olarak elde ettiği gelirler, 193 Sayılı
Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücret geliri
olarak değerlendirilmiştir. Ücret geliri olarak
mütalaa edilen bu gelirler, 01.01.1982
tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar (belli bir
haddin altında kalması koşulu ile) vergiden
istisna ücretler arasında sayılmıştır.
3946 Sayılı Kanun'un 38. maddesinin 2/b
bendi ile bilirkişilere ödenen ücretlere ilişkin
vergi istisnası kaldırılarak, 1 Ocak 1994
tarihinden itibaren vergilendirilmeye
başlanmıştır.
1.

Yasa Maddeleri Çerçevesinde
Değerlendirme

Bilirkişilere ödenen menfaatlerin niteliği,
vergilendirilmesi ve beyan edilmesi
hususlarının değerlendirilebilmesi için
öncelikle Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili
maddelerine bakmamız yerinde olacaktır.
. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci
maddesinde;
“Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para
ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı
(Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye,
gider karşılığı veya başka adlar altında
ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti
niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli
bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması
onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer
almaktadır.
Diğer taraftan, aynı maddenin 3'üncü
fıkrasının 5'inci bendinde, bilirkişilere,
resmi arabuluculara, eksperlere, spor
hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi
üyelerine ödenen veya sağlanan para,

ayın ve menfaatlerin de ücret sayıldığı
hükme bağlanmıştır.
. G e l i r Ve r g i s i K a n u n u ' n u n 6 2 .
maddesinde;
“İşveren hizmet erbabını işe alan, emir ve
talimatlar dahilinde çalıştıran gerçek ve
tüzel kişilerdir” denilmiştir.
Bu hükümden hareketle, davaya veya ihtilafa
taraf olanlar tarafından atanması talep edilen
ve ücretleri ödenmesine rağmen, bilirkişilerin
işverenleri, bu kişileri atayan ve
kendilerinden talimatları doğrultusunda
rapor, bilgi, yönetim isteyen ve karar
inisiyatifini elinde bulunduran mahkemeler,
odalar ve devletin yetkili mercileridir.
. Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı
maddesinde;

H.Hakan KIVANÇ
SMMM
Öğretim Görevlisi
smmhakan@gmail.com

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle
vergilendirilmiş ücret gelirleri için yıllık
beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler
için beyanname verilmesi halinde ise bu
gelirler beyannameye dahil edilmeyeceği
belirtilmiştir.
Tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak
kaydıyla, birden fazla işverenden ücret
geliri almakla beraber birden sonraki
işverenden alınan ücretlerin toplamı Gelir
Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde
yazılı tutarın ikinci gelir diliminde yer alan
(2011 yılı için 23.000 TL) tutarı aşması
halinde ücret gelirlerinin tamamının
beyan edileceği hüküm altına alınmıştır.
. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü
maddesinin birinci fıkrasında;
“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu
müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri,
iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve
vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler,
yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço
veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit
eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan
ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil)
nakden veya hesaben yaptıkları sırada,
istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”
hükmüne yer verilmiştir.
Aynı fıkranın birinci bendinde de, hizmet
erbabına ödenen ücretler ile 61'nci
maddede yazılı olup, ücret sayılan
ödemelerden, 103. ve 104. maddelere
göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı
hükme bağlanmıştır.
Gelir Vergisi Kanunundaki konu ile ilgili
maddeleri toplu olarak değerlendirecek
olursak;
. Bilirkişilere yapılan ödemelerin ücret
niteliğinde olduğu,
.Bilirkişiler açısından işverenin; mahkemeler,
odalar ve diğer kişi/kuruluşlar ile devletin
yetkili mercileri olduğu,
- Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle
vergilendirilmiş ücret gelirleri için yıllık
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beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname
verilmesi halinde ise bu gelirlerin beyannameye dahil
edilmeyeceği,
- Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret niteliği taşıyan
ödeme almaları durumunda, ilk işveren hariç olmak üzere,
alınan ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103.
maddesinde yazılı tutarın ikinci gelir diliminde yer alan tutarı
aşması halinde ücret gelirlerinin tamamının beyan edileceği,
- İşveren niteliği taşıyan kişi/kurum/kuruluşların, bilirkişilere
yaptıkları ödemelerden stopaj yapmaları gerektiği,
- Bu ücretlerin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesine göre
artan oranlı olarak vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
2.

Özelgeler Çerçevesinde Değerlendirme

Bu bölümde, bilirkişilere ödenen ücretlerin vergilendirilmesini,
idarenin vermiş olduğu özelgeler ışığında değerlendirmeye
çalışacağız.
- İstanbul Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir
Müdürlüğü'nün 2003 yılında verdiği
B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-103 sayılı özelgesi,
“… İlgide kayıtlı dilekçenizde, İ.Ü.Orman Fakültesinde öğretim
üyesi olarak görev yapmakta olduğunuzu, orman davaları ile
ilgili olarak İstanbul'un çeşitli adliyelerinde bilirkişi olarak
yaptığınız görevlerde adınıza tahakkuk eden bilirkişi
ücretlerinden farklı oranlarda gelir vergisi kesildiğini belirterek
konu hakkında görüşümüz sorulmaktadır.
… ücret ödemelerinin ne şekilde vergilendirileceği 128 ve 160
seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış olup; 160
seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 'Bir hizmet erbabının
birden fazla işverenden ücret alması halinde her bir işverenin
ödediği ücretler ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi
tarifesi her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya
işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı
uygulanmaktadır” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesine göre,
birden fazla işveren tarafından ödenen ücretlerin tevkif
suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden ibaret olması halinde
(4444 Sayılı Kanununun 1. maddesiyle 01.01.1999 tarihinden
geçerli olmak üzere) yıllık beyanname ile beyan edilmesi
gerekmemektedir.
Bu hükümlere göre; İstanbul'un çeşitli adliyelerinde yapmış
olduğunuz bilirkişi görevleri için ödenen ücretlerin
mahkemelerin ayrı bir veznesinin bulunmaması tek
vezneden tahakkuk ettirilip ödenmesi durumunda bu
ödemelerin tek işverenden elde edilen ücret olarak
değerlendirilip Gelir Vergisi Kanunu'nun 103.maddesine
göre vergilendirilmesi gerekir. ”
- İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir
Müdürlüğü'nün 2002 yılında verdiği
B.07.4.Def.0.34.11/GVK-61 sayılı özelgesi,
“… İlgide belirtilen yazınızda farklı Hukuk Mahkemeleri
tarafından tayin edilen bilirkişilere ödenen ücretlerin aynı yargı
çerçevesi içinde tek mahkeme veznesinden ödendiği
belirtilerek söz konusu bilirkişilere yapılan ödemelerin Gelir
Vergisi Kanunun 103. maddesine göre ne şekilde
vergilendirileceği konusunda Defterdarlık görüşümüzü talep
etmektesiniz.
… Hukuk mahkemelerinin ayrı ayrı veznesi bulunmadığı,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı tek bir vezne
bulunduğundan bilirkişi ücretlerinin tahakkukunun ve
ödemesinin bu tek vezne tarafından yapıldığı belirtilmiştir.
Bu hükümlere ve açıklamalara göre, farklı Hukuk Mahkemeleri
tarafından tayin edilen bilirkişilere ödenen ücretlerin her
mahkemenin ayrı ayrı bir veznesi bulunmadığından,
bilirkişilere yapılan ödemelerin tek vezneden tahakkuk
ettirilip, ödenmesinden dolayı bu ödemelerin tek
işverenden elde edilen ücret olarak değerlendirilip, Gelir
Vergisi Kanunu'nun 103. maddesine göre vergilendirilmesi
gerekir.”
- İstanbul Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir
Müdürlüğü'nün 2003 yılında verdiği
B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-86 sayılı özelgesi,
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“… İlgide kayıtlı dilekçenizde 2003 yılı içinde değişik mahkeme
veznelerinden elde etmiş olduğunuz bilirkişilik ücret
gelirlerinizin ne şekilde beyan edileceğini sormaktasınız.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, avukat yanında ücretli olarak
çalışmak dışında çeşitli adliyelerde yapmış olduğunuz
bilirkişilik faaliyetiniz dolayısıyla birden fazla işverenden ücret
aldığınızdan ve birinci işverenden alınan ücretin hangisi
olacağı tarafınızca serbestçe belirlenebileceğinden; başkaca
bir geliriniz olmaması şartıyla 2003 yılı içinde birinci işverenden
sonraki işverenlerinizden elde ettiğiniz ücretleriniz toplamının
12 milyar TL.'yı aşmaması halinde beyanname vermenize
gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca bilirkişilik ücretlerinin mahkemelerin ayrı ayrı
veznelerince tahakkuk ettirilip ödenmesi halinde bu
veznelerin her birinin ayrı bir işveren olarak dikkate
alınması gerekmektedir. ”
Yukarıda aktarılan özelgelere bakıldığında, tek işveren
kavramının ödeme yapılan vezne sayısına bağlandığı
görülmektedir. Bir veya birden fazla mahkemeden ancak tek bir
vezneden ödeme alınması halinde tek işveren varlığının kabul
edilmesi, farklı mahkeme veya veznelerden ödeme alınması
durumunda ise bunların ayrı işveren olarak kabul edilmesi
yaklaşımı ağırlık kazanmıştır.
İşverenin belirlenmesi konusunda her bir mahkemenin ayrı
işveren olduğunun kabulü mümkün görülmemektedir. Zira
mahkemeler, yargı organının birer unsuru ve devletin bu konu
ile ilgili olarak teşkilatlandırdığı Adalet Bakanlığı'nın birimleridir.
Bu nedenle işverenin tespitinde, bilirkişi ücretlerini ödeyen
Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm mahkemelerin tek işveren olarak
kabulü ve alınan ücretlerin toplamının da tek işverenden
alınmış ücret olduğu kabul edilmelidir.
Bu görüşümüz doğrultusunda verilen özelgeler aşağıdaki
gibidir;
- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir
Vergileri Grup Müdürlüğü'nün Mart/2006 yılında verdiği
B.07.1.GİB.4.06.16.01/ GVK- 06- 61 sayılı özelgesi,
“… İlgi yazınızda, Laboratuarınız uzmanlarının
Müdürlüğünüzün hizmet vermekle yükümlü olduğunu resmi
makamlar dışında Hukuk Mahkemelerine zaman zaman hukuk
davalarıyla ilgili olarak imza, yazı, belge sahteciliği konularında
da inceleme işini yaparak bilirkişi raporu düzenlediklerini,
anılan mahkemelerce takdir edilen bilirkişi ücretlerinin posta
havalesi yoluyla Müdürlüğünüz adresine gönderildiğini ve söz
konusu ücretin Müdürlüğünüz posta görevlisi tarafından
çekilerek, geldiği şekliyle ilgili personele verildiğini belirterek,
incelemeyi yapan bilirkişilere ödenen ücretlerin
vergilendirilmesi hususunda Başkanlığımızdan bilgi
istenilmektedir.
… Buna göre Müdürlüğünüz çalışanlarının farklı adliye
birimlerinden bilirkişilik ücreti alması durumunda bu
ödemelerin ayrı işverenlerce yapılan ücret ödemesi olarak
kabul edilmesi, ancak Adalet Bakanlığı'na bağlı çeşitli
mahkemelerden bilirkişi ücreti elde edilmesi halinde ise bu
ödemenin tek işverenden yapılan ücret ödemesi olarak
kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, Müdürlüğünüz çalışanlarının 2005 yılında birden
sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 15.000.-YTL'yi
aşması halinde birinci işverenden aldıkları ücret de dahil olmak
üzere tamamını beyan etmeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan çalışanlarınızın birinci işverenden alınan ücreti
serbestçe seçebilecekleri tabiidir.”
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir
Vergileri Grup Müdürlüğü'nün Kasım/2006 yılında verdiği
B.07.1.GİB.4.06.16.01 sayılı özelgesi,
“… Bu itibarla, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde adı
geçen mükellefin 2005 yılına ilişkin olarak gelirinin Adalet
Bakanlığı'na bağlı çeşitli mahkemelerden bilirkişi olarak
elde ettiği ücret gelirinden ibaret olması halinde tek
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işverenden elde ettiği ücret gelirinin bulunduğunun kabul
edilmesi gerekmekte olup, bu gelirin serbest meslek
kazancı dolayısıyla verdiği yıllık beyannameye dahil
edilmesi söz konusu değildir.

ödemeler kolaylıkla takip edilebilmektedir.
Konu ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapıldığında;
- Bilirkişilere yapılan ödemelerin ücret niteliğinde olduğu,

Ancak, bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı bünyesi dışındaki
yargı mercilerinden elde edilmiş ücret geliri ile başka
işverenlerden elde edilmiş ücret gelirinin de bulunması halinde,
birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiğinin kabulü
gerekmekte olup, söz konusu mükellefin durumunun
G.V.K.'nun 85 ve 86'ncı maddeleri hükümleri gereğince
değerlendirilmesi gerekir.”
3. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Çerçevesinde
Değerlendirme

- Bilirkişiler açısından işverenin, bu kişileri atayan ve
kendilerinden talimatları doğrultusunda rapor, bilgi, yönetim
isteyen ve karar inisiyatifini elinde bulunduran mahkemeler,
odalar ve diğer kişi/kuruluşlar ile devletin yetkili mercileri
olduğu,
- İşveren niteliği taşıyan kişi/kurum/kuruluşların, bilirkişilere
yaptıkları ödemelerden GVK 94. maddesine göre stopaj
yapmaları gerektiği,

Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm mahkemelerin tek işveren olarak
kabul edilmesi yaklaşımının gereği olarak, yıl içerisinde
bilirkişilere ödenen ücretlerin tüm mahkemeler tarafından takip
edilebilmesi ve buna bağlı olarak artan oranlı vergilemeye tabi
tutulması gerekmektedir. Bu tespite ilişkin olarak ülke çapında
elektronik bir veri tabanı gereksinimi olduğundan yakın tarihe
kadar böyle bir tespit mümkün değildi.

- Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş
ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer
gelirler için beyanname verilmesi halinde ise bu gelirlerin
beyannameye dahil edilmeyeceği,

Ancak, bu tespiti mümkün kılacak bir uygulama günümüzde
vardır. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile birlikte tüm
mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra dairelerini
içine alacak şekilde Türkiye geneli için geniş bilgisayar ağı
kurma ve uygulama geliştirme çalışmalarına Ulusal Yargı Ağı
Projesi (UYAP) ile başlanmıştır.

- Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret niteliği taşıyan
ödeme almaları durumunda, ilk işveren hariç olmak üzere (ilk
işveren serbestçe belirlenebilir), alınan ücretlerin toplamının
Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı tutarın ikinci
gelir diliminde yer alan (2011 yılı için 23.000 TL) tutarı aşması
halinde ücret gelirlerinin tamamının beyan edileceği,

Ulusal Yargı Ağı Projesi 28 Eylül 2000 tarihinde başlamış ve
26.01.2004 tarihinde işletime alınmaya başlanılan UYAP
bugün itibariyle, 106 ACM ve 230 mülhakat adliyesinde işletime
alınmış durumdadır. Sistem, Türkiye çapına yayılmış yaklaşık
1.500 taşra teşkilatına ve 30.000 adalet personeline hizmet
verecektir.

- Bu ücretlerin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesine göre
artan oranlı olarak vergilendirileceği,

Ulusal Yargı Ağı Projesi ile; bilirkişi arama, sisteme bilirkişi
ekleme, bilirkişi görevlendirmesi, bilirkişi teslim tutanağının
hazırlanması, bilirkişi raporunun kaydedilmesi, bilirkişi
görevden çekilme dilekçesinin kaydedilmesi, rapor teslim
etmeyen bilirkişiye tebligat yazılması, bilirkişi incelemesinden
vazgeçilmesi, bilirkişi listesi oluşturma, bilirkişi dosya takibi
sorgulama, bilirkişi damga vergisi ve stopaj listesinin alınması
elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.
UYAP çerçevesinde, tüm yargı ağının elektronik ortama
taşınmasının ve bu sistemin sorunsuzca çalışmasının bir anda
olmayacağı aşikardır. Ancak, uygulamada çıkacak sorunların
zamanla giderilerek e-devlet oluşumuna bir adım daha
yaklaşılması nihai amaç olmalıdır.

- Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm mahkemelerin UYAP
sayesinde tek bir işveren olarak kabul edildiği,

ortaya çıkmaktadır.
Bu çerçevede bilirkişilik yapan ve serbest çalışan Mali
Müşavirlerin almış oldukları bilirkişi ücretlerini beyan
etmelerine ve beyannamelerine dahil etmelerine gerek
olmadığı her türlü izahtan varestedir.
Kaynaklar
- Cevdet Okan BAHAR, “Yıllık Beyanname İle
Bildirilmesi Gereken Ücret Ve Ücret Sayılan Kazançlar”,
Yaklaşım Dergisi, Kasım 2003, Sayı: 131
- Ekrem SARISU, “Bilirkişi, Tanık Ve Resmi
Arabulucu Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Son Durum”,
Yaklaşım Dergisi, Eylül 2000, Sayı: 93
- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı www.ivdb.gov.tr
- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı www.avdb.gov.tr
- Ulusal Yargı Ağı Projesi www.uyap.gov.tr
- www.uyapegitim.adalet.gov.tr

III. GENEL DEĞERLENDİRME
Adli sistemimizin yapılanmasında, adli bilimler çerçevesinde
yeterli ihtisas mahkemelerinin ihdas edilmemiş olması, yerel
düzeydeki mahkemelerin birbirinden farklı bir çok konuda
çözüm aramasına sebep olmaktadır.
Bu bağlamda bilirkişi, yargılama prosedürü içinde hakimin
ihtiyaç duyduğu konuda başvurduğu bir yardımcı olarak
değerlendirilmiş olup, görevi hakime yardımcı olmaktır.
Bilirkişilerin vermiş oldukları hizmetin karşılığı olarak elde ettiği
gelirler, ücret geliri olarak değerlendirilmiştir.
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) çerçevesinde, bilirkişilere
açılacak kartlar ile (T.C. Kimlik Numarası kullanılarak) verilen
dosyaların takibinden, tüm adli birimlerden alınan ücret
ödemelerinin kümülatif toplamının alınmasına kadar sağlıklı bir
takip ve vergilendirme yapılması mümkün olmuştur. Böylece
her mahkemenin ayrı dosya açmasına ve takibine gerek
kalmaksızın, elektronik sistem yardımı ile bilirkişinin aldığı

(2) Bilirkişilik, yargılama sürecinin gerekli bir unsuru olduğu
halde, uygulamada bu kurumun bütünüyle yozlaştığı, adliye
koridorlarında bekleşen kadrolu bilirkişilerin oluştuğu, hatırgönül ilişkileri çerçevesinde bilirkişi görevlerinin dağıtıldığı,
hemen her konuda bilirkişilere başvurulduğu, mahkemelerin
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına rağmen hukukçu bilirkişileri de
dava sürecinde bilirkişi incelemeleri için davaya kattıkları
bilirkişilerin hakimin yerine geçerek onun yetkisini kullandığı
gibi şikayetler sıkça duyulmakta ve görülmektedir. Sistemdeki
olumsuzluklar, yetersizlikler ve inanılmaz hatalar sonucunda
ortaya çıkan sorunlar, adalet kavramına olan güvenin
azalmasına, devlete olan güvenin azalması ve güven
bunalımına, devlet kurum ve kuruluşlarında, adalet hizmeti
alan kişi veya kurumlarda zaman, güç ve inanç kaybına sebep
olmaktadır. ( A. Erhan Bakırcı, Türk Adli Sisteminde Bilirkişilik
Uygulamaları, Sorunları ile Yakın ve Uzak Dönem için Çözüm
Önerileri ve Adli Bilimler Enstitüsü, II. Mühendislik Bilimleri
Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul, Kasım 2005,
www.istanbul.edu.tr/mbgak/bildiriler/Denizulastirma/D1-2.pdf)
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Şüpheli Ticari Alacaklar
I) GİRİŞ

M.Ender SÖNMEZ
SMMM
Basın Yayın Komisyonu
Başkan Yardımcısı
mehmet.sonmez@ordusmmmo.org.tr

Küresel ekonominin hızla büyümesi,
sektörlerdeki karlılık oranlarının
azalması,müşteri portföyünün artırılması
ile ticaretin sınırlarının çoklu müşterilere
dağılması, şirketlerin geçmiş yıllardaki mali
verileri ve piyasadaki güvenilirliklerine göre
cari hesap ticari işlemlerin artması
sonucunda şirketler sermaye risklerini
müşterilerine yüklemişlerdir. Rekabet
koşulları her geçen gün daha da artan,
finans sektörünün şirketlerin kredi
limitlerini daraltması, hatta kimilerine hiç
kullandırmaması şirketleri önceki yıllara
göre daha çok vadeli alım-satımlara sevk
etmiştir. Bu ticaretlerde finans sektörü gibi
teminatlandırılamayan çek, senet, açık
hesap gibi ödeme araçları kullanılmıştır.
Günümüzde riskler şirketlerin cari
hesapları arasında yer almıştır. Son
yıllarda iflas, iflasın ertelenmesi,
konkardoto gibi ticari terimleri sık duyar
olduk ve aktiflerde yer alan alacaklar
kalemimizin niteliğinin değiştiğini ve
yıllardır bilançolarda seyrek kullanılan
şüpheli alacaklar değerlemelerinin
uygulandığını görmekteyiz.
II) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE
KARŞILIKLAR
Vadesinde tahsil edilemeyen ve ileride
tahsil edilmesi kesin olarak belli olmayan
senetli veya senetsiz alacaklar şüpheli
alacak konumundadır. Şüpheli Ticari
A l a c a k l a r Ve r g i U s u l K a n u n u
323.Maddesinde düzenlenmiştir.
Madde 323 - Ticari ve zirai kazancın elde
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak
şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan
alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir
defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve
icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacaklar; şüpheli alacak sayılır. Yukarıda
yazılı şüpheli alacaklar için değerleme
gününün tasarruf değerine göre pasifte
karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi
alacaklara ait olduğu karşılık hesabında
gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık
teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen
miktarları tahsil edildikleri dönemde karzarar hesabına intikal ettirilir.
323. Madde hükmünden de anlaşıldığı
üzere şüpheli alacak karşılığı ayıracak
mükelleflerin karşılık ayırabilmesi için;
ticari ve/veya zirai faaliyetlerle uğraşmaları
ve bilanço esasına göre defter tutmaları
gerekmektedir.
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bu alacağın ticari ve zirai bir kazancın elde
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması
gerekmektedir. Dolayısıyla alacak diğer
gelir gruplarından elde edilmiş ise karşılık
ayrılamaz. Örneğin mal veya hizmet
karşılığı olmaksızın verilen krediler, hatır
senetleri, personelden alacaklar, verilen
avanslar için karşılık ayrılması mümkün
değildir.
Şüpheli alacaklar ancak bilanço esasına
göre defter tutan mükellefler tarafından
zarar yazılabilir.
Alacağın dava ve icra safhasında
bulunması gerekmekte olup yalnızca
alacaklı tarafından şekli olarak müracaat
edilmiş olması değil ciddi bir biçimde takip
edilmiş olması gerekmektedir.
Alacak dava ve icra safhasında olmasa
bile, yapılan protestoya veya yazı ile birden
fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve
icra takibine değmeyecek derecede küçük
olmalıdır. Yapılan protestoya yazı ile bir
defadan fazla istenilmesine rağmen
ödenmemiş alacak için şüpheli alacak
karşılığı ayrılabilir. Bu durum daha çok
kalabalık müşteri kitlesine sahip olan
perakende satış yapan büyük şirketlerde
söz konusu olabilir.
Döviz cinsinden olan bir alacağın şüpheli
hale gelmesi durumunda, Alacağın dönem
sonundaki kur'dan değerlemesi yapılarak
şüpheli alacak hesabına alınma ve karşılık
ayrılması işlemi yapılmalıdır.
Alacak değerleme günü itibariyle
teminatsız olmalıdır. Şüpheli alacak haline
gelmiş bir alacak için teminat alınmış ise,
şüpheli alacak karşılığı, alınan teminatın
şüpheli alacağı aşan kısmı için
ayrılabilecektir.
Borçlusu tarafından vadesinde
ödenmeyen alacaklar kanuni yollara hangi
dönemde başvurulmuşsa alacak o
dönemde şüpheli hale geleceğinden,
karşılık da söz konusu dönemde
ayrılacaktır. Alacağın vadesi ile kanuni
yollara başvurulması farklı dönemlere
rastlarsa, karşılık vadenin dolduğu yılda
değil, gerekli kanuni şartın sağlandığı yılda
ayrılacaktır.

Bir alacağın şüpheli alacak olarak
değerlendirilmesi için aşağıdaki
şartların oluşması gerekmektedir.

III) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
MUHASEBE KAYITLARI

Bir alacağın şüpheli hale gelebilmesi için

Şüpheli

alacaklara

karşılık

ayrılırken

MAKALE
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre 128- karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu
Şüpheli Ticari Alacaklar, 129-Şüpheli Ticari Alacaklar hesaba borç, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve
Zararları" hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak
Karşılığı Hesapları kullanılmaktadır.
hesabına alacak kaydolunur.
128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa
uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş
ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz
alacakları kapsar.
İşleyişi :
Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili hesapların
alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki
alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili veya
tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba
alacak kaydedilir.
129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
"128. Şüpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak karşılıklarla,
perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki
iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen
alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara
oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli
satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar
için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık
teminatı aşan kısım için ayrılır.

Perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda
bulunan, dönemin karşılık tutarının o tarihteki şüpheli
alacaklar karşılığı tutarından az olması durumunda, aradaki
fark "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na
aktarılmak üzere bu hesaba borç yazılır.
Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç
kaydedilen alacakların tahsili söz konusu olduğu takdirde,
oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârlar"
hesabına alınır.
Örnek1 :
ABC firması vadesi 01.02.2011 olan 100,000.00 TL tutarında
senetsiz alacağını tahsil edemediğinden icra takibine
başlamış fakat 01.06.2011 tarihine kadar tüm yasal takiplere
rağmen herhangi bir tahsilat sağlayamamıştır. Firma bu
alacağının tamamı için karşılık ayırmaya karar vermiştir.
Firma takip sonucunda 20.000,00 TL kısmi tahsilat yapmış
olup 80.000,00 TL tahsili imkansız hale gelmiştir.

Şüpheli Alacağı Kaydı;
128 Şüpheli Ticari Alacaklar

100.000,00
100.000,00

120 Alıcılar
Şüpheli alacağa karşılık ayrılmasına karar verilmesi;
654 Karşılık Giderler
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
Şüpheli alacaktan 20.000,00 TL`sinin kısmen tahsil edilmesi
102 Bankalar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
Şüpheli alacak bakiyesinin tahsilinin imkansız hale gelmesi;
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
Bu hesap amaca uygun olarak bölümlenebilir.
İşleyişi :
Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık
Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline
bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen
gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısım "644.
Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı" alacağına devredilerek
bu hesaba borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsilinin
imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili
hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan

100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00

I)
SONUÇ
Vergi hukukumuzun işletmelerin aktifini oluşturan
varlıklarında olumsuz koşullar nedeniyle meydana gelen
azalmaları işletme lehine önlemek açısından bazı
düzenlemeler getirmiştir. Şüpheli alacaklara karşılık ayırma
ihtiyari olup, firmanın uğradığı zararın kayıt altına olarak vergi
matrahından düşülmesi açısından önemlidir. Ekonomik
krizlerin tüm sektörleri etkilediği son yıllarda firmaların
uğradığı zararları önlemek için muhasebe uygulamaları
genel tebliğine göre karşılıkların ayrılarak varlıklarımızın
değerlemesi gereklilik olmuştur.
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Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
İşlerinde Fatura Ne Zaman Düzenlenir?

Hicabi DURMUŞ
SMMM
Orduspor Kulübü
Mali İşler Müdürü

I.GİRİŞ

vergilendirme rejimine tabi değildir.

İnşaat sektörü özel bir vergilendirme
rejimine tabidir. İnşaat sektörünün
normalde vergilendirilmesi ile ilgili
genel esaslar, gelir vergisi kanunun
ticari kazanca ilişkin vergilendirme
rejiminde belirtilmiştir.
Bu durumda yıllar yaygın inşaat ve
onarım işleri ticari kazanç olarak kabul
edilmekte ancak bu gelir türü için
belirlenen genel vergilendirme
esaslarına tabi tutulmamaktadır. Eğer
söz konusu kazancı bir kurum elde
etmiş ise kurum kazancı sayılacak ve
kurumlar vergisi kanununda öngörülen
usullerde vergilendirilecektir.

Danıştay vermiş olduğu pek çok
kararda özel bina inşaatının yap-sat
türü faaliyetlerinin özel vergilendirme
r e j i m i k a p s a m ı n d a
değerlendirilmeyeceğini hükme
bağlamıştır. Bu hükme gerekçe olarak
ta özel vergilendirme rejimi ile ilgili
maddede “istihkak bedelleri” hak ediş
gibi tanımlamaların yer aldığı, yap-sat
türü faaliyetlerde ise sadece satış
bedeli söz konusu olduğunu
göstermektedir.

II. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE
ONARIM İŞİNDE KAZANCIN
TESPİTİ
Yılara yaygın inşaat ve onarım işleri ile
ilgili gelir vergisi kanununda yer alan
en önemli madde 42.maddedir. Gelir
vergisi kanunu açısından
vergilendirme dönemi, takvim yılı esas
alınarak tüm kazanç ve iratlar için
belirlenmiştir. Sadece yıllara yaygın
inşaat ve onarım işlerinde takvim
yılı esas değil işin başlama ve bitişi
arasındaki kalan yılların tamamı bir
vergilendirme dönemi olarak kabul
edilmiştir. Bu madde kapsamında
vergilendirme yapılabilmesi belirli
şartlara bağlanmıştır. Bunlar;
1 İnşaat ve onarım işi olan bir
faaliyetin bulunması;
Özel vergilendirme rejimine tabi
olabilmek için faaliyetin mutlaka
dekapaj işleri de dâhil inşat ve onarım
işi olması gerekir.
2 Bu faaliyetin taahhüde bağlı
olarak yapılması;
Başkası nam ve hesabına, belli bir
yazılı anlaşma çerçevesinde bir inşaat
ve onarım işinin yapılmasıdır. Burada
işverenin özel sektör veya kamu
sektörüne ait bir kuruluş olması bir
önem ahzetmemektedir. Buna karşılık
halk arasında yap-sat olarak
nitelendirilen özel bina inşaatı işler
özel vergilendirme rejimi kapsamında
değildir. Başkasının arsası üzerine o
kişi-kurum belli miktarda daire dükkân
veya kat verme karşılığında kendi mali
imkânları ile inşaat yapanlarda özel
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3 Faaliyetin Birden fazla yılı
kapsaması
Özel vergilendirme rejiminde esasında
en önemli olan, belirleyici olanıdır.
Yapılan iş yâda faaliyet yukarıdaki
iki koşulu taşısa bile yıllara yaygın
bir zaman dilimini içermiyorsa özel
vergilendirme rejiminden
bahsedilemez.
Taahhüt işlerinde işveren ile Müteahhit
arasında yapılan sözleşmede mutlaka
süreye ilişkin hükümler mevcuttur.
Hatta başlangıç ve bitiş tarihleri ve
süresinde bitirilmemesi durumunda
cezai şartlar dahi mevcuttur. Bunu
yanında bazı sözleşmelerde tarih
konulmamış olabilmektedir.
Ülkemizde Gerek ekonomik gerek
siyasi gerek hukuki nedenlerle
sözleşmede belirtilen işlerin
zamanında gerek işveren tarafından
veya Müteahhit tarafından zamanında
yerine getirilmeyebilmektedir. Bu tip
durumlarda VUK.3.maddesinde de
yazıldığı gibi” vergilendirmede
vergiyi doğuran olay ve bu olaya
ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyeti esastır” olarak kabul
e d i l m e k t e d i r. Ya n i s a d e c e
sözleşmede yazıyor diye hiçbir iş
yıllara yaygın bir iş olarak
değerlendirilemeyeceği gibi,
sözleşmede yazmıyor diye de
yıllara yaygın bir iş genel
vergilendirme rejimine tabi
tutulamaz. Sürenin bu kadar önemli
olduğu durumlarda işin başlangıç ve
bitiş tarihlerinin tespiti önemli bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Taahhüt İşlerinde İşin Başlama
Tarihleri Aşağıdaki Sekilerde Tespit
Edilmektedir.

MAKALE
1-Sözleşmede belirtilen tarih
2-Yer Teslim tutanağının Düzenlendiği tarih
3-İşe Fiilen Başlanıldığı Tarih
Kanunlarımızda yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin
başlangıç tarihini tespite yarayacak herhangi bir
düzenleme yoktur. Sözleşmelerde taraflar kanun
niteliğindeki hukuksal düzenlemeleri kabul ettikleri için
yıllara yaygın inşaat işlerinde öncelikle sözleşme
hükümlerinde belirtilen tarih başlangıç tarihi olarak
kabul edilmektedir.
Sözleşmede işe başlama tarihi belirtilmemiş ise
sözleşmede işin müteahhide teslimi ile ilgili madde
bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Bununla ilgili
maddenin bulunması halinde yer teslim tutanağı işe
başlama tarihi olarak kabul edilmektedir.
Sözleşmede yer teslimi ile ilgili madde hükmü de yok
ise bu burumda Müteahhit tarafından fiilen işe
başlanıldığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul
edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken durum,
fiilen işe başlama
tarihinin tespitinde yaşanmaktadır. Bu tespitte SGK
işyeri tescil işleminin yapılması ile sigortalı işçi
çalıştırılmaya başlanmış olması, Stopaj için Bağlı
bulunduğu vergi dairesinde vergi numarası alınması
gösterilebilir.
İşin başlama tarihinin tespitinde vergilendirme
açısından önemli olan hangi ay olduğundan çok takvim
yılı içinde bulunduğunun belirlenmesidir. Bir işin yıllara
yaygın inşaat ve onarım işi olduğunun tespitinde 12
aylık süre değil, bir takvim yılı esas alınmaktadır.
Yılara Yaygın İnşat Ve Onarım İşlerinde İşin Bitim
Tarihi:
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde işin başlangıç
tarihinin yasalarımızda belirli olmamasına karşın işin
bitim tarihi GVK. Madde 44.de belirtilmiştir.
İşin bitirildiğine dair Geçici kabul tutanağının tanzim
edildiği tarih işin bitim tarihi olarak kabul edilmektedir.
Yılara Yaygın İnşat Ve Onarım İşlerinde Vergisel
Durum:
Yılara yaygın inşat ve onarım işlerinde İşe başlama ve
bitiş tarihleri arasında kalan ve özel vergilendirme
rejimine tabi olan işlerde vergi geçici kabul ün yapıldığı
tarihte bitmiş sayılır ve o yılın geliri olarak
değerlendirilir.
Dikkat edilmesi gereken bir durum, Geçici kabul
yapıldığında iş kesin olarak bitmez çünkü geçici kabul
tutanağında belirtilen eksik işlerin yapılması devam

etmektedir. Geçici kabul tarihinde sonra yapılan
eksikliklerin tamamlanması işleri özel vergilendirme
rejimine tabi değildir. Normal vergilendirme dönemine
tabidir.
III. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE
KDV
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde KDV Durumu:
Gelir vergisi açısından yıllara yaygın inşaat ve onarım
işlerinde özel bir vergilendirme rejimi öngörülmüş
olmasına rağmen KDV gergisi genel esaslara göre
vergilendirilmek istenmiştir. Bu da çok temel bir hatadır.
KDV gergisi de yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile
özel bir vergilendirme rejimi içine alınması
gerekmektedir.
Söz konusu kanunun 1. maddesi “ticari, zira, sınai “
faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetler KDV vergisine tabidir. Her
türlü inşaat ve onarım işleri KDV kapsamında
vergilendirilmesi gerekmektedir.
Buna karşılık sektörde yaygın olarak görünen KDV
Kayıp kaçağını önlemek amacı ile bir takım
düzenlemeler yapılmıştır Maliye bakanlığı çıkarmış
olduğu 89 ve 91 seri numaralı KDV tebliğleri ile
sektörde KDV Tevkifat uygulaması getirmiştir.
KDV'de vergiyi doğuran olay;
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde KDV
açısından vergiyi doğuran olayın tespiti önem
taşımaktadır. KDV kanunu 'un vergiyi doğuran olayın
meydana gelmesi başlığını taşıyan 10.maddesinde
“mal teslimi ve hizmetin ifası hallerinde, malın teslimi ve
hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay olarak
tanımlanmıştır.
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ancak inşaat taahhüt işlerinde Müteahhit tarafından
yapılan hak edişler daima doğruyu yansıtmaz. bu
nedenle hak edişin düzenlendiği tarihte fatura
düzenlenmez Çünkü,Müteahhit Hakedişi
düzenlendikten sonra idare Müteahhit'in hakedişini
kendi teknik elemanlarına kontrol ettirir. İdare
tarafından hakediş belgesinin onaylandığı tarihte
Müteahhit tarafından hak ediş onay tarihine göre fatura
düzenlemesi gerekmektedir.
Vergi dairesi de öteden beri vermiş olduğu muktezalar
da KDV açısından vergiyi doğuran olayın hak edişin
onaylandığı tarihin esas alınması gerektiğini
belirtmektedir. Hakediş tarihinin onaylandığı tarihte
fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
Tüm meslek camiamızın yeni yılını kutlar. 2012 Yılının
kardeşlik, huzur ve başarı getirmesini temenni ederim.
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YAKLAŞIM
İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
Yazar:Murat ÜNLÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
I- GİRİŞ
İbra, alacaklının borçlu ile yaptığı bir sözleşme ile
alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarmasıdır.
İş Kanunu’nda düzenlenmeyen ancak uygulamada çok sık
kullanıldığı görülen ibraname, alacaklı durumunda
bulunan işçinin borçlu durumundaki işverene karşı sahip
olduğu bir veya birden çok alacağını ortadan kaldıran bir
sözleşmedir.
II- İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN İŞ HUKUKUNDAKİ
YERİ
İbra sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 115.
maddesinde düzenlendiği halde Türk Borçlar Kanunu’nda
bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla
birlikte ibraname, bir borcun tam ya da kısmen ifa
edilmeden sona ermesini sağlayan özel sukut nedeni
olarak kabul edilmelidir. Bu noktada ibra sözleşmesinin
ödeme yönünde bir anlaşma olmadığı, borcun sona erme
şekillerinden biri olduğu belirtilmelidir.
İş Hukukunda ibra sözleşmesi ibraname adıyla yaygın bir
uygulama alanı bulmaktadır. İbra sözleşmesinin tanımı,
şekli ve hükümlerinin Borçlar Kanunu’nda düzenlenmesi
gerekliliğinin ötesinde, İş Hukukunun işçiyi koruyucu
özelliği sebebiyle İş Kanunlarında normatif hüküm olarak
ele alınması gerektiği açıktır.
İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları
ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu
açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra
etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İş
Hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun
asıl sona erme nedeni ifa olarak ele alınmalıdır. Borcun
sona erme şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş
Hukuku açısından sınırlı biçimde değer verilmelidir.
III- İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
A- İRADE FESADI HALLERİNDE DÜZENLENEN
İBRANAME
Yeni Borçlar Kanunu tasarısında bu konuya değinilmiş ve
419. maddesinde, işçi ve işveren ilişkileri açısından ibra
sözleşmesine dair bazı kurallara yer verilmiştir. Bahsi
geçen düzenleme de, işçilik alacaklarını sona erdiren ibra
sözleşmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini
göstermektedir. Bu itibarla Borçlar Kanunu’nun irade
fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri arasında
düzenlenmiş olan irade fesadı hallerinin iş hukukunda ibra
sözleşmeleri bakımında çok daha titizlikle ele alınması
gerekir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı
hataya düşmesi, diğer tarafın ya da üçüncü şahsın hile ya
da korkutmasıyla karşılaşması halinde ibra iradesine
değer verilemez. Öte yandan Borçlar Kanunu’nun 21.
maddesinde sözü edilen aşırı yararlanma (gabin)
ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında
değerlendirilmesi gerekir.
B- İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN ÖNCE
DÜZENLENEN İBRANAME
İş hukuku öğretisine(1) ve Yargıtay’a(2) göre iş akdinin
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sona ermesinden önce düzenlenen ibranameler
geçersizdir. Başka bir deyişle, işçinin işe girerken veya işin
devamı sırasında imzaladığı ibranamelerin hukuki değeri
yoktur. Gerçekten, kimi işverenler kötü niyetli davranarak
işe girerken veya iş ilişkisinin devamı süresi içinde çeşitli
baskılarla işçilerden ibraname alma yoluna gidebilirler. İşçi
ancak iş akdi sona erdikten sonra bu tür baskılardan
kurtulacak ve işverene ibraname verip vermeme
konusunda özgür iradesiyle bir karar alabilecektir.
C- GELECEKTE OLUŞACAK ALACAKLAR İÇİN
İBRANAME DÜZENLENMESİ
İbraname ancak geçmişte doğmuş alacaklar için geçerli
olup gelecekte oluşacak alacaklar işçi alacakları için
geçerli olarak düzenlenemez. Nitekim Yargıtay’a göre de,
iş kazasının “hemen akabinde düzenlenen ibranameye
dayanılmış ise de bu ibraname de geçerli kabul
edilemez. Çünkü o tarihte maluliyet durumu ve kusur
oranları konusunda davacı kesin fikir sahibi
değildir”(3).
D- “HİÇ BİR ALACAĞIM KALMAMIŞTIR” VEYA
“HERHANGİ BİR ALACAĞIM KALMAMIŞTIR” GİBİ
GENEL İFADE İÇEREN İBRANAMELER
İbranamenin içeriği şüphe uyandırmayacak ve tereddüt
içermeyecek açıklıkta düzenlenmiş olması gerekir. Bilgiler
açık ve anlaşılır olmalıdır. Çalışma süreleri belli olmalıdır.
İşçiye verilen para ile ölçülebilen sosyal haklar ibranamede
yazılı olmalıdır.
İbra edilen alacakların, örneğin fazla çalışma ücretleri,
yıllık ücretli izin, ihbar tazminatı, kıdem tazminatında
olduğu gibi nitelikleri ve miktarları ayrı ayrı tereddütsüz bir
şekilde ibranamede yer alması gerekir. Aksi haldeki bir
belge ibraname olarak kabul edilmemekte sadece içerdiği
parasal tutar itibariyle makbuz olarak kabul edilmektedir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir Kararı’nda, bu yönde şu anlatıma
yer vermiştir; “Hakkı ortada kaldırıcı nitelikte olan ibranın
açık ve kesin şekilde düzenlenmiş olması icap eder. Hükme
dayanak yapılan 04.06.1997 tarihli anılan belgede dava
konusu yapılan fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve yıllık
ücretli izinle ilgili alacaklar tek tek sayılmış olmayıp “hiçbir
alacağım kalmadı” şeklinde genel ve soyut bir açıklamada
bulunulmuştur ki bu belgeden hareketle davanın reddine
karar verilmesi doğru değildir.”(4)
Buna karşılık yüksek mahkeme, miktar belirtilmese de
işçilik alacaklarının teker teker sayılarak ibranamenin
düzenlenmesini geçerli kabul etmektedir. Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi’ne göre; “Dosyada mevcut ibraname
alacakların kalemler halinde sayıldığı, davacının izin
haklarını aldığını beyan ettiği görülmüştür. Dairemizin
kararlılık kazanan uygulaması; miktarlar yazılı olduğu
takdirde ibranamenin makbuz niteliğinde olduğu, miktar
yazılı olmayan ancak alacakların açıkça belirtilmek
suretiyle imzalanan belgelerin geçerli mahiyeti taşıdığı
yolundadır. İbranamenin miktar içermemesi geçersiz
olduğu sonucunu doğurmaz.”(5)
İbranamelerde, işyerinde uygulanmayan ücret veya
ücretin ödeme türlerine kesinlikle yer verilmemeli, işçinin
aslında hak kazanmadığı menfaat veya ödemelerin de ibra
edildiği gibi çelişkili durumların oluşmasına izin
verilmemelidir. İbranamede sadece, ilgili işçinin, çalıştığı
devrede, hak ettiği kazançlarla ilgili alacağın ortadan
kaldırılması sağlanmalıdır.
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ibranameler Yargıtay’ca geçersiz kabul edilmektedir.
E- İBRANAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHİN BELLİ
OLMAMASI
Buna karşılık yüksek mahkeme, miktar belirtilmese de
işçilik alacaklarının teker teker sayılarak ibranamenin
düzenlenmesini geçerli kabul etmektedir. Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi’ne göre; “Dosyada mevcut ibraname
alacakların kalemler halinde sayıldığı, davacının izin
haklarını aldığını beyan ettiği görülmüştür.
Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması; miktarlar yazılı
olduğu takdirde ibranamenin makbuz niteliğinde olduğu,
miktar yazılı olmayan ancak alacakların açıkça belirtilmek
suretiyle imzalanan belgelerin geçerli mahiyeti taşıdığı
yolundadır. İbranamenin miktar içermemesi geçersiz
olduğu sonucunu doğurmaz.”(5)
İbranamelerde, işyerinde uygulanmayan ücret veya
ücretin ödeme türlerine kesinlikle yer verilmemeli, işçinin
aslında hak kazanmadığı menfaat veya ödemelerin de ibra
edildiği gibi çelişkili durumların oluşmasına izin
verilmemelidir. İbranamede sadece, ilgili işçinin, çalıştığı
devrede, hak ettiği kazançlarla ilgili alacağın ortadan
kaldırılması sağlanmalıdır.
E- İBRANAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHİN BELLİ
OLMAMASI

IV- İBRANAME DÜZENLENME BİÇİMİ VE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İbranamenin yazılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
İbranamenin bilgisayar veya daktilo ile yazılması ya da
hazır matbu kağıt kullanılarak düzenlenmesi mümkün
olmakla birlikte, ibranamenin iş sözleşmesinin sona ermesi
sırasında düzenlenip düzenlenmediği konusunda ortaya
çıkabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılabilmesi
bakımından, tamamen işçinin kendi el yazısı ile kaleme
alınmasında yarar bulunmaktadır.

5- İbranamede işverenin adı soyadı, adresi bulunmalıdır.
V- SONUÇ

İşçi işveren ilişkilerinde işçinin işverenden olan tüm
alacağını aldığını ve onu geçmişe dönük olarak ibra ettiğini
gösteren bir belge olan ibranamenin düzenlenmesi
sırasında bir takım hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Uygulamada geniş bir yer bulan
ibranamenin mevzuatta yer almaması gerçekten
giderilmesi gereken bir sorun ve eksikliktir. İş hayatında işçi
ve işveren ilişkileri genellikle anlaşmazlıklarla sona
ermektedir. Bu anlaşmazlıklar için başvurulan yargısal
süreç hem çok uzun sürmekte hem de belli bir maliyete
katlanmayı gerekli kılmaktadır. Bu durum hem işçi hem
işveren için sorun teşkil etmektedir. İşverenlerin, sona eren
iş ilişkileri nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya
bulunmamaları ve özellikle de aynı borcu ikinci kez
ödememek zorunda kalmamaları için ibraname
düzenlenmesi esnasında belirli kurallara uymaları büyük
öneme sahip bulunmaktadır. Bu nedenle iş hayatında
önemli bir uygulama alanı bulan ibraname konusunun
ivedilikle yasal zemine oturtulması gerekmekte olup bu
yapılırken uzun süredir konuyla ilgili almış olduğu
kararlarla olaya ışık tutan yüksek yargının içtihatlarının
referans alınması yerinde olacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
(1) Nuri ÇELİK, İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 22.
Basım, s. 285-286; Sarper SÜZEK, Bireysel İş Hukuku,
Beta, 5. Basım, s.721
(2) Yrg. 9. HD.’nin, 11.04.2007 tarih ve 23971/10305 sayılı
Kararı.
(3) Yrg. 9. HD.’nin, 06.03.1998 tarih ve 396/3472 sayılı
Kararı.
(4) Yrg. 9. HD.’nin, 25.09.2003 tarih ve 2960/15379 sayılı
Kararı.

İbraname düzenlenmesi sırasında şu hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir.

1- İbraname metni ile ilgililerin imzaları arasında fazla
boşluk bırakılmamalıdır.
2- Aynı metin içinde farklı renkte kalemlerle yazılmış
bilgilere yer verilmemelidir.
3- Bilgisayar veya daktilo ile hazırlanan ancak, işçinin adı
soyadı, ücret miktarı, ibraname tarihi gibi kısımların
sonradan el yazısı ile doldurulmak üzere boş bırakıldığı
ibraname örnekleri kesinlikle kullanılmamalıdır(7). Matbuu

(5) Yrg. 9. HD.’nin, 18.10.2007 tarih ve 34624/30755 sayılı;
25.01.2010 tarih ve 21166/1031 sayılı Kararları.
(6) Yrg. 9. HD.’nin, 29.03.2007 tarih ve 22037/8814 sayılı
Kararı.
(7) Yrg. 9. HD.’nin, 04.11.1996 tarih ve 11034/20443 sayılı
Kararı.
(8) Yrg. 9. HD.’nin, 28.01.1993 tarih ve 6412/ 999 sayılı
Kararı.

Kaynak: Yaklaşım / Ocak 2011 / Sayı: 217 Sayısından
Alınmıştır.
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DANIŞTAY KARARLARI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Tarih : 22.03.2010
Esas No: 2008 / 23004
Karar No : 2010 / 7304

İş K. Md. 25/II-g

İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE İŞ
SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İşçinin tanıklarının beyanına ek olarak işverenin tanığının da işçinin
Pazartesi ve Salı günleri işe gelmediğini belirtmesi, işçi hakkında
devamsızlık tutanağı tutulup, çekilen ihtar ile mazeret bildirmesi
istenerek işçinin devamsızlık olgusunun kanıtlanması, buna karşın
işçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığına ilişkin
kanıt sunmaması durumunda, işverenin haklı nedene dayalı fesih
olgusu sübut bulduğundan, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin
reddi gerektiği hk.
İstemin Özeti: Davacı, 19.05.2004-27.09.2006 tarihleri arasında davalıya
ait işverenlikte makine operatörü olarak çalıştığını, davalı tarafından iş
sözleşmesine haksız olarak son verildiğini belirterek, kıdem ve ihbar
tazminatı ile fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücretinin hüküm altına
alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının 23.07.2004-06.10.2006 tarihleri arasında
çalıştığını, 25-26.09.2006 tarihlerinde mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe
gelmediğini, 27.09.2006 tarihinde kendisinden bu hususta savunma yazısı
istendiğini ancak davacının neden bildirmeyeceğini söyleyerek işyerinden
ayrıldığını ve bir daha işyerine gelmediğini, beyanla davanın reddini
savunmuştur.
Mahkemece, “Davalı vekilinin devamsızlık olgusuna tutunduğu
anlaşılmaktadır.
Davacı 28.09.2006 tarihinde davalı işverenliğe keşide ettiği
ihtarnamesinde sebepsiz yere işten çıkarıldığını, fesih nedeninin yazılı
olarak tarafına gönderilmesini talep etmiş, davalı işverenlikçe davacıya
gönderilen ihtarnamesinde davacının 25-26-27-28.09.2006 tarihlerinde
devamsızlık yaptığının ve devamsızlığa ilişkin mazeretini bildirmesinin
talep edildiği görülmüştür.
Buna karşı davacının davalı işverenliğe cevabi ihtarnamesinde yıllık izin
hakkını kullanmak istediğini ve bu hususa ilişkin talebini amirine
söylediğini, amirinin izin vermemesi üzerine izin kâğıdını almak üzere
gittiğinde iş akdine son verildiğini öğrendiğini ileri sürmüş, ihtarnamenin
tebliğ şerhlerinin mevcut olmadığı görülmüştür.
Davacının müracaatı üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü İş
Müfettişlerince işyerinde yapılan teftiş sonucu düzenlenen rapora göre
feshin tazminat ödemesini gerektirir bir fesih olduğuna ilişkin görüş
bildirdiği dosyanın tetkikinden anlaşılmaktadır.” gerekçesi ile kıdem ve
ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretine ilişkin talebin kabulüne, fazla
çalışma ücreti talebinin ise reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Karar: İş sözleşmesinin, işçinin işyerine devamsızlıkta bulunması
nedeniyle haklı olarak işverence feshedilip feshedilmediği noktasında
taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-(g) bendinde, “işçinin işverenden izin
almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü
yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde işverenin haklı
fesih imkânının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince
işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan
söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim
hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz
konusu olmaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine
gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini
oluşturur. (Yargıtay 9. HD. 01.07.2008 gün 2007/ 21656 E, 2008/ 18647
K.).
İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkanı
vermemektedir. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde
işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır, işçinin
hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı,
işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı
kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp
kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da
değer verilmelidir.
Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa
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herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü
olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç
çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması
suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı
doğmaz.
Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş
görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş
sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı
halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-h bendi uyarınca değerlendirme
yapılmalıdır.
Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan
sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın
kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son
ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son
ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar söz
konusu ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.
İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır.
Toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde
çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu takdirde söz konusu günlerde
çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır.
Mahkemece, davacının, iş sözleşmesinin, davalı tarafça, haklı nedene
dayanmaksızın feshedildiği belirtilerek, davacı lehine kıdem ve ihbar
tazminatına hükmedilmişse de, davalı tarafça, davacının ardı ardına iki
gün devamsızlık yaptığının savunulduğunu, davalı taraf tanıklarının
beyanına ek olarak davacı tanığının da, davacının da Pazartesi ve Salı
günleri işe gelmediğini belirttiği, davacı hakkında devamsızlık tutanağı
tutulduğu ve çekilen ihtar ile mazeret bildirmesinin istendiği, Bölge
Çalışma Müdürlüğü müfettişi tarafından yapılan inceleme sırasında,
davalı işverenin, davacının işi kendisinin bıraktığını beyan ettiği, bu
şekilde davacının devamsızlık olgusunun kanıtlandığı, buna karşın davacı
tarafça iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığına ilişkin kanıt
sunulamadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, mevcut delil durumu itibari
ile davalı işverenin haklı nedene dayalı fesih olgusu sübut bulduğundan
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken değinilen taleplerin
kabulüne hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, oybirliğiyle
karar verildi.

Danıştay 9. Dairesi

Tarih : 16.02.2011
Esas No: 2010 /1777
Karar No : 2011 / 393

VUK Mük. Md. 355/4

ORTAKLAR İLE ŞİRKET ARASINDA YAPILAN TAHSİLAT
VE ÖDEMELERİN BANKA ARACI KILINARAK YAPILMAMASI

Ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin
banka ve benzeri finans kurumları ile yapılmadığı gerekçesi ile
kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna
istinaden, 213 sayılı Kanun'un mükerrer 355/4. maddesi uyarınca, 2007
yılına ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması
istemiyle açılan davayı; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek
erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari
işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet edeli olarak yapacakları
8.000.000 TL'sini aşan tahsilat ödemelerinin banka veya özel finans
kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont
veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunlu olduğu gözönüne
alındığında, davacının bu yönde bir işlemi tespit edilmeden, ortaklar ile
şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve benzeri
finans kurumları ile yapılmadığı gerekçesi ile kesilen özel usulsüzlük
cezasında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden Vergi
Mahkemesinin kararının; kesilen cezanın yasal olduğu ileri sürülerek
bozulması istenilmektedir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda
açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce
de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçeden ileri sürülen
iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda
bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına
oybirliği ile karar verildi.

İDARİ KARARLAR

MUKTEZA
2010-GVK-65-8 Serbest meslek faaliyeti nedeniyle müşteriler ile

yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün

yapılan sözleşmelere ait damga vergisinin serbest meslek

bulunmamaktadır.

kazancından indirilmesi hk

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yapı Denetim Faaliyetlerinde Tevkifat Hk.
T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-8-605

Sayı: B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6

Tarih:27.09.2010

Tarih:06.09.2011

Konu: 2010-GVK-65-8 Serbest meslek faaliyeti nedeniyle

Konu: Yapı Denetim Faaliyetlerinde Tevkifat Hk.

müşteriler ile yapılan sözleşmelere ait damga vergisinin serbest

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin yapı denetim

meslek kazancından indirilmesi hk.

faaliyeti ile iştigal ettiği belirtilerek, vergi mükellefi olan ve aynı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci mali

mükellefiyeti bulunmayan ancak arsalarını kat karşılığı olarak

zamanda özel inşaat yapanlara, herhangi bir ticari faaliyetten dolayı
müşavir olarak faaliyet gösterdiğinizi belirtilerek, vergi dairesine

müteahhide verip yapı ruhsatını kendi adlarına alanlara ve katma

verdiğiniz yıllık gelir vergisi, stopaj gelir vergisi, katma değer vergisi,

değer vergisi mükellefiyeti olmayanlara vereceğiniz hizmet

geçici vergi beyannamelerine ve müşterileriniz ile yapmış olduğunuz

dolayısıyla düzenleyeceğiniz faturalarda KDV tevkifatı yapılıp

sözleşmelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancınızın

yapılmayacağı hususunun bildirilmesi istenilmiştir.

tespitinde hasılattan indirilip indirilemeyeceği hususunda

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna

vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu

ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu

tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91, 93, 95 ve 99 Seri No.lu Katma

geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu

Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde sorumlu tayin edilen ve tevkifat

ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade

yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları

edeceği belirtilmiş, 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar

açıklanmıştır.

mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu

99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "5.5.1. Yapı Denetim

kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına,

Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması" başlıklı bölümünde; "91 Seri

değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve

No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve

şerhlerin de damga vergisine tabi olacağı açıklanmıştır.

kuruluşlara verilen yapı denetim hizmetleri, 93 Seri No.lu KDV Genel

Ayrıca, aynı Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda damga vergisine tabi

Tebliği ile tevkifat kapsamına alınmıştır.

kağıtların neler olduğu sayılmış olup, söz konusu beyannameler ile

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye

sözleşme kapsamında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi

dayanılarak bu Tebliğin yayımını izleyen 3 üncü günde başlamak

tutulacağı belirtilmiştir.

üzere yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde,

(A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV

"Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek

mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin

faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle

(A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet

uygun görülmüştür." ifadesine yer verilmiştir.

dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır...." hükmü

Öte yandan, yapı denetim hizmetine ilişkin faturanın yapı sahipleri

yer almıştır.
Aynı Kanunun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinde,

adına düzenlenmesi gerekmekte olup, katma değer vergisi
mükellefiyeti bulunan yapı sahipleri adına düzenlenen faturalarda

serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler

gösterilen katma değer vergisi tutarı üzerinden tevkifat yapılması ve 2

bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının

nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi zorunludur. Adına

1 numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame

fatura düzenlenen yapı sahibinin katma değer vergisi mükellefiyetinin

ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, 9 numaralı bendinde ise

bulunmaması durumunda ise tevkifat uygulayacak kurum ve

mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen

kuruluşlar arasında sayılmaması kaydıyla, yapılan ödemelerden

meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve

sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tevkifatı yapma

harçların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği

sorumluluklarının bulunmayacağı tabiidir

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, yapı denetim kuruluşları tarafından 91, 95 ve 99 Seri

Bu hükümlere göre, mesleki faaliyet dolayısıyla müşterilerle

No.lu KDV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümlerinde sayılan kurum ve

yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga

kuruluşlar ile gerçek usulde KDV mükelleflerine verilen yapı denetim

vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi

hizmetlerinin 1/2 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmekte

için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest

olup, söz konusu hizmetin ilgili tebliğlerde tevkifat uygulayacak

meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün

kurum ve kuruluşlar arasında da sayılmayan katma değer vergisi

bulunmaktadır. Öte yandan, mükellefiyete ilişkin verilen

mükellefi olmayanlara verilmesi halinde tevkifat yapılması söz

beyannameler için ödenen damga vergilerinin ise Gelir Vergisi

konusu olmayacaktır.

Kanununun 68 inci maddesinde sayılan indirilecek giderler arasında

Bilgi edinilmesini rica ederim
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KAYBETTİKLERİMİZ

KAYBETTİKLERİMİZ

Aydın YILMAZ
12.12.2011
Odamız 20 Sicil Nolu Üyesi Arkadaşımız, Sevgili Meslektaşımız SMMM Aydın YILMAZ
vefat etmiştir. Allahın rahmeti üzerinde olsun

Odamız Üyesi S.Muh. Arslan AY`ın babası vefat etmiştir. Allahın rahmeti üzerine olsun
08.12.2011
Odamız Üyesi SMMM Yunus Taner ÇELEBİ`nin babası vefat etmiştir.
Allahın rahmeti üzerine olsun . 21.12.2011
Odamız Eski Üyesi S.Muh. Selami TURAN`nın annesi vefat etmiştir.
Allahın rahmeti üzerine olsun. 07.10.2011
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ODA STAJYER
ETKİNLİKLERİ
STAJIN HEDEFİ
Mesleğin gerektirdiği yeterliliğe, ahlaki niteliklere ve bilince sahip, yabancı dil bilen ve muhasebe
uygulamaları dışında değişik alanlarda da bilgisayar kullanabilen ve mesleki standartları taşıyan nitelikte
meslek mensubu yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Yabancı dil ve bilgisayar eğiti-mine ilişkin politikalar ve
mesleki standartlar TESMER tarafından Odalarında görüşleri doğrultusunda saptan-maktadır.
STAJIN İLKELERİ
3568 sayılı Yasa ile ilgili yönetmelik hükümleri gere-ğince Aday Serbest Muhasebeci ve Aday Serbest
Muha-sebeci Mali Müşavirlerin (Stajyer) stajları süresince; ken-dilerini günümüz koşullarının gerektirdiği niteliklere sa-hip birer
meslek mensubu (Serbest Muhasebeci – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olarak yetiştirilmesi için aşağı-daki ilkeler
benimsenmiştir.
- Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek,
- Yanında, gözetim veya denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini ve ekonomik koşullarını
aksatmamak,
- Aday meslek mensuplarının stajlarını tamamlaya-bilmesi için staj ara dönem ve bitirme değerlendirmelerinin yanında Odaların,
TESMER ya da Şubelerinin yaptığı her türlü değerleme, yoklama vb. nitelikteki uygulamalarda başarılı olmalarını sağlamak,
- Aday Serbest Muhasebeci Mali Müşavir için TESMER tarafından ha-zırlanmış olan staj programlarını tamamlamak.

a sınavını
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kir ?
atmam gere
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Staja başlama sınavını kazandıktan
sonra 2 yıl içerisinde staj yeri bulup,
stajın başlatılması zorunludur. Aksi
taktirde dosya iptal edilmektedir.

Staja ne kadar ara verebilirim ?
Staj Yönetmeliği gereği staj
ın kesintisiz
yapılması zorunludur. Odamıza
zamanında bilgi verilmesi
halinde,
Yönetim Kurulu Kararı ile staj
a 6 ay ara
verilebilir.
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SMMM Sınav hakları nasıl düzenlenmiştir ?
Yönetmelik gereği stajınız bittikten sonra açılacak ilk mesleki yeterlik
sınavına katılmak zorundasınız. Sınava katılmamanız takdirde sınav
haklarınız başlatılmaktadır. Sınav hakkı, ilk sınav dahil her dersten toplam
5'tir. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması
gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2
yıl içinde kullanmak zorundasınız.Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız
ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız
durumunda, 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası
alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz. (Yeniden staj yapmasına
gerek yok)
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STAJYER

SMMM 2012 SINAV TAKVİMİ
2012 SMMM Yeterlilik Sınavları

2012 Staja Başlama Sınavları
1. SINAV
2. SINAV
3. SINAV

:
:
:

1. SINAV
2. SINAV
3. SINAV

10 MART
2012
30 HAZİRAN 2012
03 KASIM
2012

:
:
:

17-18 MART
14-15 TEMMUZ
01-02 ARALIK

2012
2012
2012

2011 Yılında Stajına Başlayanlar
Tanju KARA / ORDU-Merkez
Pamukkale Ün.İİBF Aldığı No: 65,17
Staşa Başlama Dönemi :01.01.2011

Sacide DİRİ / ORDU-Fatsa
Gülsün AYDEMİR / ORDU-Fatsa
Anadolu Ün.İşletme Aldığı No: 69,31
Anadolu Ün.İşletme Aldığı No: 60
Staşa Başlama Dönemi : 01.01.2011
Staşa Başlama Dönemi : 01.01.2011
A.Gökhan GÜNEY / ORDU-Merkez
Anadolu Ün.İşletme Aldığı No: 62,43
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011
Kader ER / ORDU-Fatsa
ÜNYE İİBF İşletme Aldığı No: 61,31
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011
Cevat Sami KÜPÇÜK / ORDU-Gürgentepe
Anadolu Ün.İşletme Aldığı No: 61,20
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011
Ömer Enver GÜNDÜZ / ORDU-Ünye
Anadolu Ün.İşletme Aldığı No: 62,76
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011
Tuğba KILIÇ / ORDU-Merkez
Kocaeli Ün. Aldığı No: 62,99
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011
Vedat GÜLER / ORDU-Merkez
Anadolu Ün. İKTİSAT Aldığı No: 60,87
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011

Ebru ERÇAL / ORDU-Kumru
KtÜ Maliye Bölümü Aldığı No: 62,66
Staşa Başlama Dönemi : 01.05.2011

Hayati YALIN / ORDU-Merkez
Anadolu Ün. İşletme Aldığı No: 64,69
Staşa Başlama Dönemi : 01.09.2011

.............................................................
STAJA BAŞLAMA KISA KISA ...

Staja Başlama Sınavına Kimler Başvurabilir? Sınav Hakkında Önemli Bilgiler...
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına kimlerin başvurabileceği 3568 şayili yasa ile birlikte
yönetmenliklerle düzenlenmiştir.
SERBEST MUHASEBE MALI MUSAVIRLIK STAJINA 3568 şayili kanunun 4. maddesindeki genel koşullarla ile 5 / A – a
maddesindeki örgenim koşullarını taşıyanların staja başvurabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir.
Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İsletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren
fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğrenim kurumlarından
lisan düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak
gerekmektedir

.............................................................
ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Oda Sicil No: 439
SMMM Kemal ANAÇ

Oda Sicil No: 440
SMMM Kenan AKAR

Oda Sicil No: 441
SMMM Derviş Onur KÜPÇÜK

1981 Ordu Merkez Doğumlu
24.05.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza
Kaydını Yaptırdı.

1985 Ordu/Ünye Doğumlu
25.05.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza
Kaydını Yaptırdı.

1985 Ordu/Ulubey Doğumlu.
26.05.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza
Kaydını Yaptırdı.

Oda Sicil No: 443
SMMM Pınar TANRIKULU

Oda Sicil No: 444
SMMM Melike YÜCEL

1982 Ordu/Fatsa Doğumlu
07.09.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza
Kaydını Yaptırdı.

1982 Ordu/Merkez Doğumlu
16.09.2011 Tarihi İtibariyle Odamıza
Kaydını Yaptırdı.
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Denizinden Dağlara Kadar

Yeşil RİZE

içeri kısımlara Rize'den doğuya gidildiğinde, bir akarsuyun
iki kıyısında kurulu güzel, küçük Çamlıhemşin kasabasına
ulaşılır. Yakınında, kano sporu için ideal olan Fırtına
Vadisi, güzel Zil Kalesi ve Bizans döneminden kalma taş
köprüler bulunmaktadır. İnişli yokuşlu Ayder
çayırlıklarından geçerken, mevcut birçok kaplıcadan
birinde dinlenebilinir. Dağa tırmanmayı sevenler için
Kaçkar Dağları'na doğru burası en iyi başlangıç noktasıdır.
Zümrüt diziler, dağcılar için Türkiye'nin en iyi örnekleridir,
ve çok çaba gerektirir.

Tipik Karadeniz şehri olan 16. yüzyıl İslam Paşa Camii ile
Ceneviz kalesinin kalıntıları mutlaka görülmelidir. Tüm
yörenin harika panoramik manzarası Ziraat Parkı'ndan
gözlemlenebilir. İyi kalite, renkli, yazlık, hafif dokumalar
Rize bölgesine hastır. Yazın, Çay Festivali sırasında
Karadeniz'in en iyi çayı buradan alınabilir. Artık Atatürk
Müzesi olan Mehmet Mataracı Konağı'nda Atatürk'e ait
bazı eşyalar yanında, bölgeden çıkarılan etnoğrafik
eserler de sergilenmektedir. Ardeşen'den sonra, yoldan
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Kaçkar Dizisi'nde güzel Kaçkar Dağları Milli Parkı yer
almaktadır. Rize'nin güneyindeki dağlarda dünyaca
tanınan besleyici Anzer balı ile bilinen Anzer köyü aynı
zamanda botanik özelliği ve yürüyüşlere elverişliliği
açısından hoş bir mekandır. Anzer ve İkizdere Yaylaları
arasındaki İkizdere Kanyonu planör tarzı uçuş sporu için
önemli bir noktadır. Aynı zamanda, buradan yöreyi
kuşbakışı ile seyretmek mümkündür. Rize'nin yanındaki
Çayeli, Pazar, Ardeşen, Of ve Fındıklı kasabalarının hepsi
astropikal iklimin kesif yeşilliklerinin ve geleneksel dağ
evlerinin hakim olduğu yerlerdir. Çamburnu sahili çam
ağaçları, göç ederken burada duraklayan pek çok kuş
çeşidi ile dinlenmek ve fotoğraf çekmek için çok hoş bir
alan yaratır.

TURİZM

Gezilecek Yerler
Müzeler
Atatürk Evi Müzesi (Mehmet Mataracı Konağı): Atatürk’e ait
bazı eşyalar yanında, bölgeden çıkarılan etnografik eserlerin
de sergilendiği Mehmet Mataracı Konağı’nın (Atatürk Evi
Müzesi) kuzeyinde geniş bir bahçesi vardır. 19. yüzyıl sonları
sivil mimarisi özelliklerini taşıyan yapı, iç sofalı planlı üç katlı
bir evdir. İkinci katta, kuzeydoğudaki oda, Atatürk’ün kaldığı
odadır. Ulu Önder Atatürk 17 Eylül 1924 yılında Rize’yi ziyaret
ettiği sırada Mataracı Mehmet Efendi’nin evinde misafir
edilmiş ve bu odada kalmıştır
Zemin katta Rize il merkezinden toplanan kitabeler ve mezar
taşları, birinci katta ise bazı ahşap oymalı mimari parçalar,
dokuma araç gereçleri, etnografik eserler sergilenmektedir.
İkinci katta ise Atatürk zamanından kalan eşyalar, Atatürk’e ait
giysiler, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk’e ait fotoğraflar
bulunmaktadır.
Rize Müzesi (Sarı Ev): Sarı Ev olarak bilinen ve 19. yüzyıl sivil
mimari örneği olan yapı, 1998 yılında müze olarak açılmıştır.
Müzede etnografik eserler sergilenmektedir.
Etnografya Müzesi
Kaleler
Rize Kalesi: Rize kent merkezinin güneybatısında yer alan
kale, iç kale ve aşağı kaleden oluşmaktadır. İlk yapım tarihi
konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. İç kale M.S. 6.
yüzyılda yeniden inşa edilmiş, 14. yüzyıl başlarında da
Cenevizliler tarafından aşağı surlar yapılmıştır. Kale, Osmanlı
döneminde onarılarak kullanılmıştır. Kısmen düzgün, kısmen
moloz taşla yapılmış olan iç kale surları 1,5 m. kalındığındadır
ve yarım daire planlı beş kuleye sahiptir.
Zamanında iç kaleden kuzeydoğu ve kuzeybatıya uzanan ve
denize ulaşan aşağı kaleden günümüze batı surlarının bir
bölümü ve bazı kuleler kalmıştır.
Zil Kalesi: Ortaçağın sonlarında yapıldığı tahmin edilen kale
Çamlıhemşin ilçesindedir. Çam ormanları ile kaplı bir vadiye
hâkim bir noktada bir kaya kütlesinin üstüne moloz taşlardan
inşa edilmiştir. Duvarları 1,5-2 m. kalınlıktadır. Kalenin
doğusu, güneyi ve kuzeyi doğal uçurum olup, yalnızca batı ve
kısmen kuzeyde yüksek surlar bulunmaktadır.
Kale-i Bala: Çamlıhemşin ilçesinin 40 km. güneyindedir. 150
m. yüksekliğinde bir tepenin üstünde kurulu kalenin MÖ. 200
yıllarında yapıldığı sanılmaktadır.
Kız Kalesi Pazar ilçesinin batı girişinde denizin içerisine bir
kaya üzerine inşa edilmiş olup, Bizans döneminden (M.S. 8.
yüzyıl) kalmadır. Bu yapı, günümüzde tek bir gözetleme
kulesiyle ayakta durmaktadır.
Zeleki Kalesi Çayeli ilçesinin doğusunda yer alan kale, 12.
yüzyılda Bizans döneminde inşa edilmiştir. Bu gün harap
durumdadır.

Caferpaşa Camii: Çayeli ilçesinin girişinde yer alan cami,
Rize Fatihi Cafer Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmıştır.
Cami basit planlı ve çatısı kiremitle örtülüdür. Girişinde
mermer kitabesi vardır.
Kaplıca ve İçmeceler
Ayder Kaplıcası ülkenin önemli kaplıcaları arasındadır.
Rize’ye 20 km. mesafedeki Andon İçmecesi yöre halkı
tarafından ilgi görmektedir. İçmecenin suyu renksiz, kokusuz
ve berraktır. Ayrıca, İkizdere-Şimşirli İçmecesi, Çayırlı Maden
Suyu çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.
Şelaleler
Ağaran Şelalesi: Çayeli’ne 12 km., Rize merkeze ise 30 km.
mesafede olan ve Çayeli’nin içinden akan Şairler deresi
üzerinde bulunan Şelale, gerçek bir tabiat harikasıdır.
Yaylalar
Kaçkar sıradağlarının eteklerinde, Çamlıhemşin, Hemşin, ve
İkizdere ilçelerinde yoğun biçimde yer alan yaylalar, iyi
korunmuş özgün mimarili evleriyle bulutların ötesinde bir
hayat sunar. Bu yaylalardan Ayder, Aşağı-Yuları Kavron, ve
Anzer Yaylaları Turizm Merkezi ilan edilmişlerdir.Bu yaylalar
özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri
olur.
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin-Aşağı ve Yukarı Kavran
Yaylaları, İkizdere-Anzer (Ballıköy) Yaylası Turizm Merkezi,
İkizdere-Çağırankaya Yaylası, Elevit Yaylası diğer önemli
yaylalardır.
Milli Parklar
Kaçkar Dağları Milli Parkı
Kuş Gözlem Alanı
Doğu Karadeniz Dağları

Camiler
İslam Paşa Camii (Kurşunlu Cami): Rize kent merkezinde
çarşı içindeki cami 16. yüzyıl yapısıdır. Kesme taştan
dikdörtgen planlı olup, 24 pencereli bir kubbeye sahiptir.
Gülbahar Camii: Rize kent merkezinde bulunan cami 16.
yüzyılda Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun
tarafından yaptırılmıştır. 1952 yılında bir onarım geçiren cami
kare planlı olup, bir kubbeye ve tek şerefeli bir minareye
sahiptir.
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Fotoğraf: Bahadır BAŞ

ÇAMBAŞI
YAYLASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yayla merkezi ilan edilen
Çambaşı, (1991),sade bölgemizin değil, bütün Türkiye´nin en güzel,en
ünlü yaylalarının başında gelir. Aynı zamanda ülkemizdeki alanı en geniş
yayladır. Rakımı 1850 m.dir. İl merkezine 61 km.dir. Mesudiye ve Sivas
istikametine yolu vardır. Ayrıca Giresun´a da ulaşılır.
Çambaşı yaylası,bazılarının yanlış olarak tanımladığı gibi,kır ve
çıplak bir plato değildir. Bu bir yanılgıdır. Denilebilir ki,Turnalık obasından
itibaren Yassıyurt obasına kadar çok geniş sahalar, bu yaylamızın alanı
içindedir. 72 obası bulunan yaylamızdaki obaların bir kısmı,tam bir tabiat
harikasıdır. Dinlenme,tatil, spor,sağlık gibi amaçlar için,büyük imkanlar
sunar,obalarımız. Ayrıca,doğal hayvan ürünleri en iyi burada üretilir.
Soğuk ve şifalı suları,tertemiz havası,yeşilin gıpta edilesi tonları,açık
havalarda yakmayan güneşi kapalı havalarda gizem duygularımızı
kamçılayan sisi ile yaylamız,yakın gelecekte,turizm patlamasına sahne
olacaktır.
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Çambaşı yaylası,son yıllarda turizm bağlamında hızla
gelişmektedir. Klasik lokanta ve otellerden baş-birkaç
yıl önce yapılan 25 yataklı modern otel ve restoran,
yaylanın gelişmeye başladığının önemli
göstergelerindendir.
Çambaşı Kasabası,en az 2000 senelik bir geçmişe
sahiptir. Burada bulunan tarihi mezarlıktaki mezar
kitabeleri,bize bunu göstermektedir.
Çambaşı Kasabası ve yaylası ile ilgili olarak
Araştırmacı-Yazar Sıtkı Cebi,"Çambaşı Yaylası" adlı
eserinde şu bilgileri verir:
"Çambaşı'na giden yol,Ordu Valisi Kemal
Yazıcıoğlu'nun çok özel ve titiz gayretleri
sonucu,tamamen asfaltlanmıştır. Şimdi artık,Çambaşı
Kasabası'na ve yaylasına ulaşmak,çok daha
kolaylaştı.
Ordu,çok küçük bir şehir durumunda iken,Çambaşı, 2 binden fazla evi,zengin çarşısı ile,büyük bir kasabaydı.
152£ tarihli bir belge bize,yayla topraklarında oturanlardan vergi alındığını bildirmektedir."
Asıl adı Hasan Tahsin olan Tıflı Efendi (Şair,Ordu eski Belediye Başkanı), 19.yüz yılda,yaylada,"Şuun-u
Dahiliye" adı ile bir gazete çıkarmıştır. El ile, eser-i cedid kağıdına yazılarak hazırlanan bu gazete,birkaç yıl devam
etmiştir. Ki,bu özelliğiyle Çambaşı Yaylası,belki dünyada tektir. Çambaşı yaylasında ladin ve çam ormanları
bulunmaktadır. Sadece tek mezar ormanları bile gezi,piknik,orman içi dinlenme alanı olarak başlı başına bir güzel
köşedir.
Seyit Tepesi,yaylanın en yüksek tepelerinden biridir.
Göndeliç Tepesi ise,bütün Ordu ilinin en yüksek tepesidir.
(2930.)
Çambaşı kasaba girişine 5 yıldızlı bir otel yapımı için
çalışmalar hızla sürmektedir.
Öte yandan,yay la topraklarında bir çok dere ve bu derelerin
kenarlarında alabalık üretim çiftlikleri ile bağlı tesisler
kurulmuştur.
Erdaş Obası'nm içinde geçen Alicin deresi kenarındaki
Erdaş alabalık üretim tesisi bunlardan biridir. Burada,yaz
aylarında çadır kampı kurulmaktadır. Su sesi ve sakinlik
mükemmel bir dinlenme ortamı sağlar. Turnalık Obasının
biraz yukarısında bir dere kenarında bulunan Topçuoğlu
alabalık havuz ve tesisleri de yeme-içme ve dinlenme
imkanları sunmaktadır.
Yokuşdibi Belediyesi tarafından 1999 yılında başlatılan Çambaşı Yayla Şenlikleri,her yıl temmuz ayında ara
verilmeksizin devam ettirilmektedir. Yokuşdibi Belediye Başkanı Ramiz Acar Okumuş, bütün imkansızlıklara
rağmen,Çambaşı'nda turizmi geliştirmek için çok ciddi çalışmalar yapmıştır ve yapmayı sürdürmektedir.
Giresun sınırları içinde olan ve hemen herkesin bildiği meşhur Karagöl Dağı'na yaylamızdan ulaşılmaktadır.
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Ordu`nun Değerleri
“Bakırcı Harut Usta”
Harutyum Artun
-

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? Kimdir Harut Usta?
Harut Usta, Mıgır ustanın oğlu, Babam bakırcılığı Rusya'da öğreniyor. Bende onun
oğluyum. O zamanlar bakrıcı yok Orduda. Kurtuluş savaşından sonra Rusya' dan tekrar
Orduya geliyor. Rusya'ya gitmesi de olaylı gelmesi de. Atatürk af çıkartıyor. Ordu`ya
geliyor.
- Geçmişe ait resim fotoğraf var mı sizde?
- Şu gördüğünüz aile resimi 1900 yılların başında anne tarafından dedem ve
ailesinin fotoğrafı. Fransa da çekilmiş.
Ruslar Kars'a geldiği zaman kaçan Trabzonlusu, Rizelisi, buralara yerleşiyor. O
dönemde bütün resimleri yakılmış. Dedemin hiç resmi yok. Şu aile resmimiz var
Fransa da çekilmiş. Şimdi elimde. Bu resimde; eskiden evlerin arasında aralık
vardı birbirine ses gitmesin diye. Bu da oraya düşmüş. Ev yıkılınca bulduk. Bu
resimde ki küçük kız annem henüz 7 yaşında.
Aileniz hakkında bize neler söylemek istersiniz?
Annemi, Gölköy'de Orda bir postacı büyütmüş. Oradan Ordu`ya
gelmişler. Ordu`nun 240 seneye kadar buldum şeceremizi. Öncesi belli değil.
Rusya'ya giden Babam, Atatürk af çıkartınca Ordu'ya gelmiş ve annemi ile
evlenmiş. Babamın 4 çocuğu vardı biri öldü. Benimde 4 taneydi biri öldü. 3
çocuğum var. Yaşayan kızkardeşim var 85 yaşında.
- Sivas İskelesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?
- Burası Sivas iskelesi. Çünkü eskiden araba vs. yok. Samsun-Sivas, OrduSivas arasında 180 km. fark var. Ali Fuat Paşa zamanının Sivas Valisi. Bu yolu
yaptırıyor. Buraya gemi geliyor. Burada gemi boşalıp İç Anadolu`ya gidiyor. Şimdi
eğer yeni yol biterse, İç Anadolu`nun en yakın yeri burası oluyor. Dereyolu,
dereyolu… Başladı, tünel yapıldı. Eskiden makine vs. yok. Şimdi 13 tane tünel
açıldı. Topçama kadar, şimdi daha ne kadar açılacak belli değil. O yönden buraya
bir dönem Sivas iskelesi denirdi.
- Halis Işık'ın amcaları arasında yaşanan bir olay varmış kısaca bahsedermisiniz?
- Bundan 30-40 yıl eveldi. Bu müslümanın çocuğunun amcaları yer paylaştırıyorlar. Kardeşler anlaşamamış.
Dut kaynatılan büyük kazanı ortadan iki ayırmışlar. Sonra bakmışlar ki kazan bir işe yaramıyor. Bu müslümanın
çocuğunun babası o kazanı getirdi bana birleştirmiştim.
- Ordunun Sosyal Yaşamı nasıldı. Neler Söylemek istersiniz?
- Şu fotoğraf (babasının bisikletle çekilmiş fotoğrafı) 120 sene önce babama, dedem getiriyor tomruktan. 120
sene önce İstanbul`da bisiklet yokken babamda bisiklet vardı. Düşünün medeniyeti. Ordu gerçekten çok önde bir
yerdi. Müzikli eğlencelerin yapıldığı, insanların hoş sohbetler ettiği içkili lokantalar vardı. Ordu'da 7, 8 tane bar var.
İnanmazsınız ben İstanbul'a gider gelirdim. Ordunun o dönem İstanbul'dan çok farklı bir sosyal yaşamı yoktu. Herkes
ama herkes bir birine çok saygılıydı.
- Ordu`nun yemekleri, geçmişten bu güne değişiklik var mı?
- Çok değişiklik var. Mesela annem bir yemek yapardı, biz onun neyden yapıldığını bilemezdik. Kışın mantar
olur mu? Bize mantar yedirirdi. Hele öyle bir yemek yapardı
ki… Neyden biliyor musun? Şalgam kabuğundan. Biberlidir
kabuğu. Yani kemik gibi. Ondan bize kavururdu. Soğanla
kavururdu. Biz onu şenlikle yerdik. Ama bu günde öğle sebze
yemekleri bir başka çok güzel. Ben sağlığımı bu yemeklere
borçluyum. Prensip gereği günde iki defa yemek yerim. Sabah
ve akşam. Sizde biliyorsunuz bazı akşamları bir kadeh rakı
içerim. Fazla değil ama hep bu böyleydi. Uzun yaşamı, yeme
alışkanlığına borçluyum kanaatimçe.
- Bu gün sevdiğiniz balıklar ve o zaman ki balıklar
hakkında ne söylemek istersiniz?
- O zamanlar balıkları tenekelerle tutardık Lüfer,
hamsileri. Hele hamsi o kadar çoktu ki bütün fındık ocaklarının
dibine gübre diye dökülürdü. Tenekesi mesela 1 lira. Bir lirada
büyük para ama 1 teneke 15 – 20 kilo geliyor. Düşünün artık.
O zamanlar mezgit balığı pek yenmezdi pis balık diye. Çünkü
Lüfer var. Ama babam “ada mezgiti” getirirdi, büyük.
Giresun`dan getirirdi. Kahverengi. Ah be müslümanın çocuğu.
O zamanlar insanlık vardı. O zamanın insanları bir başkaydı.
Herkes gururlu namuslu işinde gücünde insanlardı.
- Sizin Ordu`ya olan bağlılığınız, sevginiz
-
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konusunda neler söylemek istersiniz?
- Burası da bizim mahalle (Ordu`nun eski bir fotoğrafı) ben burada
okudum. Ama burası Ermeni okuluydu. Kilise burası, Rasim Akyol burada
okudu. Ermenice bilmiyormsun dediler. Bilmiyorum dedim. Öğreneceksin
senin kulağını çekerim dediler. Ben Ermeniceyi öğrendim.
- Eskiden hatırladığınız muhasebeci var mı?
- İbrahim Sağra. Ondan öncesi vardır ama ben hatırlamıyorum.
Osmanlı bankasında evrakları varmış. Bizimkiler yakmışlar. İstanbul`da
fabrikatördüm bir zamanlar. 1947`de askerliği bitirdim geldim. Babam bana
Perşembe pazarında, Arapçam`da fabrika açtı bana, Türkiye`de 4 taneydi.
Bakır üzerine, levha üzerine. Ama muhasebeci eskilerde İbrahim Sağra
aklımda. Birde muhasebe ile ilgili bakın size babamın cari hesap defterini
göstereyim. Ziraat bankasından çek keserdi. Para kullanmazdı babam.
Çekin küpürü. Mesela birisine büyük para verecekse kasada para tutmazdı.
Bankada, çekle beraber verirdi.
- Birde Atatürk`le ilgili anılarınız var mıydı? Bahsedermisiniz?
- Ben annemle, 7 yaşından 5-6 sene İstanbul`a gittik. Annemle
yazları amcamlara; Kumkapı`da oturuyorlardı. Kumkapı`dan Fülorya`ya
gidiyorduk. Orda bir köşkü vardı deniz üstünde. Ahşap güzel. Bizde kumda oynuyorduk. Ülküsü vardı; onunla
oynuyorduk. Oynarken akşama doğru geliyorduk. Cam gibi gözleri vardı. Dünyada böyle bir adam görülmemiştir.
Bir anıda; Atatürk bir gün Nevi Demir Ağayı çağırıyor. Türkiye`nin demir satan en zengin adamı. Sivaslı ama
Kayseri`de büyük yerleri var. Çağırıyor Ankara`ya. Uçak fabrikasını kurucağız diyor. Paşam benim param yetmez diyor.
Hazine arkada diyor. Ne kadar yerli mühendis varsa, mesela torna lazım, freze lazım vs. bunlar. Uçak yapacak. Gidin
Alın. Gidiyorlar Çekoslovakya`ya . Ne yapacaksınız diye soruyorlar. Uçak fabrikası yapacağız diyor. Atatürk. İlk NATO
diyor yapamazsınız diye. Amerika`da yapamazsınız diyor. Atatürk 1 hafta bunlara cevap vermiyor. Şemsettin
Gülaltay`da onun başhekimi. Diyor ki; Daktiloyu, iki de nüsha al gel diyor. Hiç
kimseye mahal bırakmıyor. Benim iç işlerime karışan bana harp ilan etmiş olur.
Şimdi yapamam diye bir şey yok. Ya yapacaksın, ya harp edeceksin. Ben yaparım
size ne demiyor. Ben ona hayranım.
- Son olarak ne söylemek istersiniz?
- Ben yalnızım burada, soğuk var, evde bir sıcak çorba yok. Gene de bırakıp
gidemiyorum. Burası baba yerleri. Seviyorum burayı. Bana göre cennet Ordu.
Neden cennet biliyor musunuz? Burada kışın sıcaklık hiç sıfırın altına inmez. Yazın
ise otuz derecenin üzerine çıkmaz. Tam yaşlı insanların yaşayabileceği bir yer. Ben
Arjantin'de kaldım. İstanbul'da kaldım. Başka ülkelerde kaldım. Ama böyle güzel
cennet gibi bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Yaşadığımız yerin kıymetini
bilmeliyiz.
- Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Bizleri unutmadığınız, zaman ayırdığınız için size teşekkür ederim. Bende şu
Müslüman'ın çocuğu (Halis Işık'ı kast ediyor), çok değerli Oda Başkan Ertuğrul Bey
ve sizlere teşekkür ederim. Dergi basılınca bana da gönderirsiniz umarım.
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Çıktı alma noktasında baskılarınızın adeti çoğalmışsa ve komple bir çözüm arıyorsanız Samsung sizin için ana özelliği
fotokopi olan ve yazıcı, faks, tarayıcı hatta e-mail gönderme seçeneği bulunan SCX-6122FN üretti. Göze çarpan
özellikleri ise sürekli çıkartılan formların hafızaya alınıp tekrar çıktılarının alınması, çift taraflı yazdırma, ağ sistemi
üzerinden yönetilebilme gibi özellikler geliyor. Hatta çıktılar için gizlilik seviyelendirmesi ve kategorilendirilmesi bile
yapabiliyor.
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Bürolarda kullanılan kağıtlar kimi zaman arka tarafı müsvette olarak kullanılsa da kimi zaman kötü niyetli insanların eline
geçmemesi için imha edilmesi gereklidir. Bu kimi zaman da bir CD veya DVD medya olabilir. Bu imha işlemi geri
döndürülememesi de gerekir. Aurora AS1030CD Evrak imha cihazı imha konusunda oldukça dikkat çekici bir ürün gibi
görünüyor.

Canon X Mark 1
Bir görüşe göre bürolardaki masaların
düzeni ve kullanılan malzemeler insanın
kişiliğini yansıtırmış. Doğruluğu tartışılabilir
ancak Canon`un ürettiği bu hesap makinesi
büronuzdaki masanın üstüne biraz daha şıklık
katacak gibi görünüyor.
Canon X MARK 1 hesap makinesi oldukça çevreci. Hesap
makinelerin oldukça ucuzlamasıyla beraber pili biten hesap makinesi
atılıp, yenisi alınabilmekte. Ancak Canon X MARK 1 tamamen güneş
enerjisiyle çalışıyor. LCD ekran paneli Canon dijital fotoğraf makinelerinin
prizma lensi üretimi esnasında artan malzemelerin geri dönüştürülmesi ile
yapılmış. Hatta ambalajı geri dönüştürülmüş kağıt kullanılarak yapılmış.
Şıklığı ve Çevreciliği ile Canon X MARK 1 Hesap Makinesi masaların üstünde
yerini alacak gibi görünüyor.

SONY ICF-CL70
Offislerde her zaman masaların üstünde en az bir resim çerçevesi vardır.
Yine teknoloji resim çerçevelerinde de seçenekler sunuyor. Ancak
dijital resim çerçevesi alırken hep biraz daha özellikli olmasını isteriz.
Sony resim çerçevesinde farklı bir bakış açısı getiriyor. Sony ICF-CL70
modeli resim çerçevesi ile birlikte video oynatma, saat ve radyo
seçeneklerini de üzerinde barındırarak masanızın üstüne renk katıyor.
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ORDU
YEMEKLERI
Hazırlayan: Halis IŞIK

Saç Ekmeği:
Malzemesi: Mısır unu, tuz,
su
Yapılışı: Mısır unu, su ve
tuzla birlikte yoğrulur.
Hazırlanan hamur, ateşin
üzerindeki un serpilmiş
kızgın saçın üzerine serilir. Özel olarak yapılmış ekmek
kabağı ile düzeltilir. Kızarıncaya kadar pişirilir. Orta ve
yanlardaki boşluklara ayrıca küçük parçalar yamanır
(bunlara kılik ve kütür denir).Bir yüzü kızardıktan sonra
çevrilir. Pişirilenlerin çiğ kenarları közde eğiş yardımıyla kızartılır.

Pancar Çorbası (Karalahana):
Malzemesi:1 bağ pancar,1,5 su bardağı fasulye,1 baş soğan,1 tane acı
biber, 1 su bardağı mısır unu,2 kaşık yağ, yeteri kadar tuz
Yapılışı: Pancar temizlenip yıkanır. İnçe inçe doğranır. Bir tencerede yağ
eritilir. İncecik doğranmış soğanlar bu yağda pempeleşinceye kadar
kavrulur. Pancarın yeşil rengini koruması için kaynayan suya önce tuz
atılır. Sonra doğranmış pancar ile önceden haşlanmış fasulye katılır.
(Fasulye yerine mevsimine göre, posul, mısır yağması, bulgur, pirinç de
katılabilir).Birlikte epeyce kaynadıktan sonra elenmiş mısır unu bir elle
kaynayan yemeğin içine azar azar dökülür. Diğer elle tahta kaşıkla
topaklaşmaması için devamlı karıştırılır. Yemek ocaktan indirilmeye yakın
bir parça acı biber ilave edilir. Arzuya göre iç yağı bir tavada yakılarak
yemeğin üzerine gezdirilir. Daha sonra servis yapılır.
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İçli Tava:
Malzemesi:
1 kg hamsi
100 gr kuru üzüm
iç fıstığı
tuz
nane

1/2 kg pirinç
5 baş orta büyüklükte soğan
maydonoz
karabiber
zeytinyağı

Yapılışı:
Hamsiler ayıklanarak kılçıkları çıkarılır. Yıkanır ve tuzlanır. Bir tencereye yağ konur. Önce iç
fıstık, sonra sıra ile kuru üzüm, soğan ve yıkanmış pirinç yağda pembeleşinceye kadar kavrulur.
Pirinç seviyesine kadar kaynamış su katılarak tencerenin ağzı kapatılır.Pirinç yarı pişme
durumunda iken ateş kısılır.Üzerine yağ dökülür, karabiber, nane ve maydonoz ilave edilir. İç
pilav dinlendirmeye bırakılır.Yağlanmış tepsiye hamsiler açılarak sırt kısmı yere gelecek şekilde dizilir. Tepsinin kenarına da hamsiler
düzgün bir şekilde yerleştirilir. Hazırlanan iç pilavı tepsiye dökülür. Kaşıkla düzeltilir.Kenarındaki hamsiler pilavın üzerine kapatılır.
Ayrıca pilavın üst kısmı tamamen kapanacak şekilde hamsiler dizilir.Üzerine yağ gezdirilir. Kızgın fırında hamsiler kızarıncaya kadar
pişirilir.

Galdirik Kavurması :
Malzemeler: 1 bağ galdirik, 3-4 adet yeşil veya kuru soğan, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1
yumurta, pulbiber, tuz.
Yapılışı : Galdirik temizlenip yıkanır, ince doğranır, tuzlu kaynar suda haşlanır.
Üzerinden soğuk su geçirilir. Bir tencereye sıvı yağ konur. Doğranmış soğanlar
pembeleşinceye kadar kavrulur. Pulbiber ilave edilip galdirik eklenir ve karıştırılarak
kavrulur. Kıyılmış maydanoz, çırpılmış yumurta eklenip servisi yapılır.
Not: Ordu’da yetişen bir bitkidir.Galdirip saplı, yeşil yapraklı bir bitki olup, ilkbahar
ve yaz aylarında yetişir. Sadece gövde kısmı yenir.

Fasulye Turşusu Kavurması:
Malzemesi: 1 tabak fasulye turşusu, 2 orta büyüklükte kuru soğan, yağ
Yapılışı: İnçe kıyılmış soğan yağda
pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine
önceden tuzu çıkarılmış fasulye turşusu
katılarak karıştırılır. Bir süre kavrulur.

İncir Reçeli
Malzemesi:
1 kilo incir
2 kilo şeker
limon yada limon tuzu
Yapılışı:
İncirler yıkanır. Kabukları soyulur. Bir kaba
konularak üzerine şeker dökülür. Bir gece
bekletilir. Bu süre içinde incirlerin suyu çıkar.
Reçel katı olsun isteniyorsa az, sulu olsun
diyorsanız çok su katılır. Ocağa konulur. İyice
kaynatılır. Kaynama sırasında oluşan köpükler
kaşıkla alınarak atılır.Limon yada limon tozu
ilave edilir. Bir taşım daha kaynatılarak ocaktan
indirilir.
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Hba1c TESTİ

Hba1c testi; diyabette
kan şekeri kontrolünü
gösteren en önemli
testtir.
Hba1c nedir?

Hemoglobin kanda oksijen taşıyan ana proteindir. Kan şekeri artarsa hemoglobin şekerlenir buna hba1c
denir. Kan şekeri ne kadar artarsa hba1c de o kadar artar.

Hba1c neden önemlidir?
Kan şekeri gün içinde artıp azalabilir, yüksek kan şekeri damarlara zarar verir, özellikle küçük damarlar
hasar görür ve kalp, sinir, göz, böbrek hastalıkları ortaya çıkar. Diyabet hastalarında kan şekerinin bütün
gün normal sınırlarda olması istenir. Sabah kan şekerinin normal olması bazen yanıltıcı olur. Hba1c kanda
120 gün yani 3 ay boyunca kalır ve bize 3 aylık kan şekerinin ortalamasını verir. Başka bir deyişle hba1c 3
aylık kan şekeri bilançosudur ve kan şekerinin iyi kontrol edilip edilmediğini gösterir.

Hba1c ne olmalıdır?
Normal insanda hba1c değeri 4 ila 6 arasındadır yani tablodan da görüleceği gibi ortalama kan şekeri 60 ila
120 mg / dl anlamına gelir. Diyabetli hastalarda hba1c değeri

· Amerikan Diyabet Cemiyeti ( ADA ) göre hba1c %7 den küçük,
· TC Sağlık bakanlığına göre hba1c % 6.5 den küçük,
· Amerikan Endokrin Cemiyetine göre hba1c %6 dan
küçük olmalıdır.
Fakat kabaca söylemek gerekirse diyabetli bir hastada hba1c değeri
· % 6 – 7 ise hasta şekerini çok iyi kontrol ediyor,
· % 7 – 8 ise hasta şekerini orta düzeyde kontrol edebiliyor,
· % 8 – 9 ise hasta şekerini kötü kontrol ediyor diyabete bağlı
hastalıklar çıkabilir,
· > %9 ise hasta şekerini kontrol edemiyor risk çok yüksek
anlamına gelir.
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Hba1c değeri ne olmalıdır?
İyi kontrol edilmiş bir diyabette ( yani hba1c % 6-7 arasındaysa );
· Diyabete bağlı göz hastalıkları % 76,
· Sinir hastalıkları % 60 ve
· Böbrek hastalıkları % 56 oranında engellenmektedir.
Ülkemizde :
· 2 milyon 6 yüz bin diyabet hastası ve
· 2 milyon diyabet hastası olduğunu bilmeyen insan bulunmaktadır.
Diyabet ve diyabete bağlı hastalıklar en önemli ölüm sebeplerinin başında yer almaktadır. Diyaliz hastalarının
neredeyse yarısı diyabet hastasıdır ve 50 yaş altında kalp krizinden ölen hastaların neredeyse yarısında diyabet
vardır. Diyabette şeker kontrolünü gösteren en önemli test hba1c testidir.

Ortalama Kan
Şekeri (mg/dl)

Kan Şekeri
Kontrolü

6

60
90
120

7

150

8
9
10

180
210

J
J
J
K
K
L
L
L
L
L

HbA1c

4
5

11
12
13

240
270
300
330

iyi
orta
kötü

Fındık yemek için bir sebep daha!
Akademisyenler balık ve fındıkların içersinde bulunan omega-3 yağ asidinin bağışıklık
sistemini güçlendirdiğini ve bu sayede alerjilere yakalanma riskini azalttığına dikkat
çekti.
Günümüz çocuklarının bu tehlikeye daha yatkın olduğunu, çünkü geçmişten daha az oranda
bu tür yiyecekler tüketildiğini belirtti.
Fransa'nın Ulusal Tarım Araştırma Örgütü'ne mensup ekip hamile iken belli bir grup
doymamış yağ asidi tüketen annelerin bebeklerinin daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.
Bağırsak duvarlarının daha geçirgen olması sayesinde öğütülen besinlerin duvarlardan geçme
ihtimali artacağından bebeklerin bağışıklık sistemi de antikor üretimini hızlandırıyor.
Gruptan Dr. Gaëlle Boudry, araştırmada bu yağ asitlerinin bağırsak sağlığını ve dolaylı olarak
bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediğine dikkat çekiyor.
Bağışıklık sistemi güçlü olan bebekler ise çocukluklarında ve ileriki yaşamında alerjilere
karşı daha korunaklı bir vücuda sahip oluyor.
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“ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ”
Maç Analizi: Bahadır BAŞ
Orduspor - Galatasaray
İlk yarının bitmesine bir hafta kaldı. 19.12.2011 Cuma
akşamı Orduspor'umuz Galatasaray'a yenildi. Elbette bu
sürpriz değil. Ancak özellikle ilk 20 dakika Orduspor çok
iyi oynadı. Galatasaray'ın tek bir tehlikeli atağı olmadı.
Klasik hastalığımız nüksetti ve yine bir korner atışını kötü
kullandık. İki oyuncumuz topu paylaşamadı ve hızlı bir
atak , kaleci Fevzi'nin hatası da eklenince gol geldi.
Kulüp Başkanımız YMM Nedim Türkmen hep diyor
Orduda taraftar bilinci gelişmemiş diye bir kez daha
gördük ki başkan haklı. Neden mi?
Stad nerdeyse tamamen dolu. Ancak 800 kişilik
Galatasaray taraftarı tüm stadı susturdu. Hani taraftarlık
bilinci. Herkesin içinde 4 büyük takım sevgisi şehrin
üzerinde. Ayıp nerdeyse tüm stadtan çıt çıkmıyor.
Neden içimizdeki Galatasaraylık tan.
Bu şehrin havasını koklayan, caddesinde gezen,
sahilinde yürüyen, Boztepe'sine çıkan, kazancını bu
şehirde bulan ve evine ekmek götüren insanların
şehirlerine elbette borçları vardır. Siz Orduda GS, FB,
BJK savunursanız şehirdaşlık duygusu gelişmez ve
Başkanın dediği gibi taraftarlık bilinci gelişmez.
26 yıldır süper lig hasreti ile yanan bu şehri sadece
Nedim Türkmen'nin inancı süper lige taşıdı. Buna
yürekten inananlardanım, İnananlardanız.
Başkan bu süper lig hasretini bitirmenin yanında ,
Orduspor Kulübünü futbol kulübü olmaktan çıkarıp spor
kulübü olması için bütün branşlarda temsil eder hale
getirmiştir.
Kulübü profesyonellere teslim etmiş, etkin bir muhasebe
ve denetim sistemi kurmuş , Kulübün bütün gelir ve
giderlerini içeren Bilanço, Gelir Tablosu oluşturmuştur.
Vergi Dairesi, SGK ve 3. Şahıslara olan bütün piyasa
borçlarını bitirmiştir.
Yani kurumsallaşmayı lafta ve düşüncede değil eylemde
harakete geçirmiştir.
Az şeymidir bu?
Kimsenin bunları küçük görmeye hakkı yoktur.
Taraftarlık ruhu bizi maçtan koparttı. 1-0 olduktan sonra
oyun GS kontrolüne geçti. İlk yarının sonlarına doğru bir
Orduspor akını topun çıkması nedeni ile kesildi. Top
çıkmadığı halde bayrağı kaldıran yardımcı hakem üç
hafta önce iki GS 'lı oyuncuyu attıran hakemdi. Belki de
onun özür dileme şekli buydu.
Yardımcı hakemler dahil tüm hakemleri CEO su
durumunda bir Fatih Terim vardı. Hakemler GS'lı
futbolcuların saha içi kabadayılıklarına ve taraftarı
tahriklerini görmezden geldiler. Taraftarın gözü kapalı,
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hakemin gözü kapalı bir maç oynandı.
Son hamle Ordusporun en iyi oyuncusu Gassoyu
oyundan çıkarmak ile Orduspor teknik direktörü yaptı. Ve
Kazım Kazım ile GS durumu 2-0 yaptı.
Yorulmadan, zorlanmadan bir maç kazanmanın keyfi ile
İstanbul'a döndüler.
Süper Lige yeni çıkmış, en çok transferi yapmış bu
takımın topladığı 17 puanı kimsenin küçümsemeye
dudak bükmeye hakkı yok. Elbette sorunlar var ama
Nedim Türkmen'nin dediği sorunlar ve hatalar biliniyor
çözümler devre arasında.
Ve son olarak Samsundan Orduspor'a destek vermek
için gelen, Samsun SMMM Odası Sekreteri Adnan
Demir, Üst Birlik delegesi Recai Örgen ve Vergi Müfettişi
Aydın Nargin'e teşekkür ediyoruz destekleri için.
Ordu SMMM Odası tarafından deniz tarafındaki kale
arakasına asılan “Asla Yalnız Değilsiniz” pankartı ile
yazımı bitiriyor, 2012 yılının Orduspor'a ve
meslektaşlarımıza başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini
diliyorum.

SPOR

-MAÇTAN NOTLARİki takım ligde en son Orduspor'un ligden düştüğü 19851986 sezonundaki resmi müsabakalarda karşılaşmıştı.
Aradan geçen 25 yılın ardından evinde Galatasaray'ı
ağırlayan mor-beyazlı ekibin taraftarları da maça yoğun ilgi
gösterdi.
Hafta başından itibaren 50 ile 150 lira arasında değişen
fiyatlarla satışa sunulan karşılaşmanın biletlerinin büyük bir
çoğunluğu satılırken, sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da
kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu
Orduspor tarafından kadın ve çocuklar için ayrılan 500
biletin de tamamı tükenirken, bu taraftarlar da stattaki yerini
aldı.
Karşılaşma öncesi taraftarların tribünlerdeki renkli
görüntüleri ilgiyle izlenirken, bazı taraftarlar da gece fenerleri
yakarak gökyüzüne bıraktı.
Orduspor'da 4 eski Galatasaraylı futbolcu da forma giydi.
Kaleci Fevzi, Yalçın, Culio ve Stancu, Orduspor formasıyla
eski takımlarına karşı oynadı.

serbest vuruşta, karambolden seken topa yakın mesafeden
Dalmat sert vurdu, ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta
gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle
sona erdi.
-İKİNCİ YARI52. dakikada Emre'nin ceza sahası dışında çıkardığı pasta
Kazım'ın gelişine sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
54. dakikada Sol çaprazdan Elmander'in yerden ortasında
Baros'tan önce Garcia topun kornere göndererek mutlak
tehlikeyi önledi.
66. dakikada Elmander'in ceza sahası dışından sert vuruşunu
kaleci Fevzi köşeye giden topu kontrol etti.
67. dakikada Baros'un ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği
yerden pasa Kazım'ın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 0-2
72. dakikada Baros ile verkaç sonrası ceza sahası sol
çaprazından içeri giren Melo'nun şutu kalecide kaldı.
85. dakikada Selçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe
vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Melo'nun kafa
vuruşunu kaleci kontrol etti.
90+1. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ
çaprazından kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Halis Özkahya (7), Cem Satman (7), Erdinç
Sezertam (7)
ORDUSPOR: 17 Fevzi (5), 15 Garcia (5), 24 Emre Özkan (5),
2 Yalçın (6), 61 Abdurrahman (5), 19 Gosso (6), 5 (Dk.61
Hakan 4), 8 Ali Çamdalı (5), 6 Dalmat (6), 7 (Dk.78 Müslüm 3),
9 Reberio (6), 28 (Dk.71 Banahene 4), 10 Culio (6), 12 Stancu
(6)
YEDEKLER: 1 Onur, 3 Tobias Nikckenıg, 11 İbrahim , 80 Erdal
GALATASARAY: 25 Muslera (6), 27 Eboue (7), 17 Ujfalusi (6),
26 Semih (7), 22 Hakan (6), 80 Kazım (7), 10 Melo (7), 76
(Dk.89 Servet ), 8 Selçuk (7), 52 Emre (6), 9 Elmander (8), 50
(Dk.74 Engin 3), 15 Baros (8), 90 (DK.83 Sercan Yıldırım )
YEDEKLER: 1 Aykut, 5 Çağlar, 6 Ceyhun, 11 Riera
GOLLER: Dk.22 Baros, Dk.68 Kazım (Galatasaray)
SARI KART: Dk.45 Gosso (Orduspor) - Dk.33 Semih, Dk.63
Kazım (Galatasaray)

Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor

Kaynak : Ordu Olay

maçındaki 11'i sahaya sürerek, geçen hafta kazanan kodroyu
bozmadı.
Maçtan dakikalar… (İLK YARI)
20. dakikada Melo'nun pasında ceza sahası dışında topla
buluşan Selçuk'un sert şutunda topu, kaleci Fevzi kontrol etti.
19. dakikada Culio'nun ceza sahası dışından aşırtma
vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.
22. dakikada sağ tarafta topla buluşan Eboue'nin ortaladığı
meşin yuvarlağı kaleci Fevzi kontrol etmek istedi. Fevzi'nin
elinden kaçırdığı topu önünde bulan Baros'un vuruşunda
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
25. dakikada Elmander'in pasında topla ceza sahası içinde
buluşan Kazım, kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldığı uygun
pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta
gönderdi.
27. dakikada Elmander, Kazım ile verkaç yaptı. Topla yeniden
buluşan Elmander, kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldığı
pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak, ev sahibi takımın file
bekçisi tarafından kontrol edildi.
32. dakikada Culio'nun taç çizgisi yakınından kullandığı
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KARINCA VE ARSLAN
Küçük bir karınca, her sabah erkenden işine gelir ve neşe içinde çalışmaya
başlardı… Çok çalışır… Çok üretir… Ve bunları keyif içinde yapardı.
Patronu Aslan, Karınca’nın başında yöneticisi olmadan kendiliğinden bu kadar hevesle
çalışmasına çok şaşırırdı.
Bir gün kârı ve verimliliği arttırmak için aklına parlak bir fikir geldi; eğer Karınca, başında
bir yönetici bile olmadan bu kadar üretken olabiliyorsa, bir de başarılı bir yöneticisi olsa
neler yapardı?
Bunun üzerine, müthiş bir yöneticilik kariyeri olan ve yazdığı raporlarla ünlü
Hamamböceği’ni işe aldı.
Hamamböceği işe öncelikle bir saat alarak başladı. Böylece Karınca’nın çalıştığı saatleri tam olarak ölçebilecekti. İş saatlerinde
gevşekliğe müsaade etmeyecekti. Elbette raporlarını düzenleyecek bir sekretere de ihtiyacı olacaktı. Bu nedenle hem telefon
trafiğini yönetmek ve hem de arşiv işleri için Örümcek’i işe aldı.
Aslan, gelişmelerden çok memnundu. Hamamböceği’nin hazırladığı raporlar gerçekten harikaydı. Hatta ondan üretim hızını ölçen
ve kârlılığı analiz eden renkli grafikler de hazırlamasını istedi. Böylece bu raporları ortaklarına sunum yaparken kullanabilecekti.
Hamamböceği, bu raporları üretebilmek için yeni bir bilgisayara ve donanıma ihtiyaç duydu. Artan
ekipmanlar için de artık bir bilgi işlem departmanı oluşturmanın zamanı gelmişti. Bu işleri idare etmek için
Sinek’i işe aldı.
Bir zamanlar mutlu, üretken ve rahat olan Karınca, bu yeni toplantı düzeninden ve evrak işlerinden yılmıştı.
Zamanın büyük bir kısmını sorulan soruları cevaplamak ve evrak işleri yapmakla geçiyordu.
Aslan, Karınca’nın bölümünün giderek büyümesinden memnundu. Bölümü daha da büyütmek üzere bir üst
yöneticiye ihtiyaç olduğunu düşündü ve bölüm başkanı olarak başarıları ile ünlü Ağustosböceği’ni işe aldı.
Kendi rahatına ve keyfine düşkün Ağustosböceği’nin ilk icraatı ofisi rahat edebileceği yeni mobilyalarla
döşemek oldu. Tabi ki kendisinin yeni bir bilgisayara, bütçe kontrol ve stratejik verimlilik planı hazırlanması
için kişisel bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Bunun üzerine eski işyerindeki yardımcısı
Tavuskuşu’nu işe aldı.
Karınca’nın çalıştığı yer giderek kimsenin gülmediği, neşesiz ve mutsuz bir mekana dönüşmüştü.
Ağustosböceği, patronu Aslan’ı ortamın ruh halini değiştirecek bir çalışma yapılması gerektiğine
ikna etti.
Bunun üzerine, Karınca’nın bölümünde olup bitenleri gözden geçiren Aslan, üretimin ve kârlılığın
dramatik bir şekilde düştüğünü fark etti. Hemen, son derece itibarlı ve iyi tanınmış bir Danışman olan
Baykuş’u sorunu çözmesi için işe aldı
Baykuş, Karınca’nın departmanında üç ay geçirdi. Bu hummalı çalışmanın ardından ciltlerce süren muhteşem bir
rapor yazdı. Raporun sonucu şuydu: “Departmanda aşırı istihdam vardı”.

yaset;
ır: İlkesiz si inlik;
rd
la
n
şu
r
le
n zeng
decek
• Bizi yok e an eğlence;çalışmada tan yoksun bir
k
ay
vicdanı soll raktersiz insanlar;ahla miş
a
it
k
a
a
n
m
la
a
p
bilgili
sevgisini alt anlayışı.
n
sa
in
;
sı
a
y
iş dün
bir din
den yoksun
bilim;özveri

Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun
bir insanı küçümsemek akılsızlık,
Çok büyük görmekte korkaklıktır.
Cesaret akıldan gelirse cesarettir,
Bilgisizlikten gelirse cehalettir...
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"Yaşamınızdaki her sorun , içinde

bir

armağan saklar. "
Sefil düşünceler ve küçüklükler arası
nda kaybolup, hayattaki büyük sırrı
çözemedik, soru da cevapsız ve acım
asız kalakaldı: Nasıl yaşadın, neden
öyle yaşadın, neyi yapabilecekken yapm
adın, başka bir yol, başka bir anlam
arıyordun, yanlış zilleri, yanlış kapıl
arı çaldın, yanlış yollara saptın, yanlı
ş
insanları sevdin, yanlış yataklarda uyud
un, yanlış evlerde yaşadın. Neden
hayal ettiklerini, düşündüklerini bu
kadar küçümsüyorsun?...
Hayat her koşulda paylaşmaya değe
r.
Günlüğünüz karşısında ruhen çırılçıplak
kalmayı göze alabileceğiniz belki
de tek dostunuz.

ŞİİR

YAŞAMAK ŞAKAYA GELMEZ
yaşamak şakaya gelmez,

yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu,

bir sincap gibi mesela,

fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz

yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey
beklemeden,

belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu.

yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

diyelim ki hapisteyiz,
yaşımız da elliye yakın,

yaşamayı ciddiye alacaksın,

daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının.

yani o derecede, öylesine ki,

yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız,

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,

insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla

yahut kocaman gözlüklerin,

yani, duvarın ardındaki dışarıyla.

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,

yani, nasıl ve nerede olursak olalım

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,

hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin

bu dünya soğuyacak,

yaşamak olduğunu bildiğin halde.

yıldızların arasında bir yıldız,
hem de en ufacıklarından,

yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

yani bu koskocaman dünyamız.

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

bu dünya soğuyacak günün birinde,

yaşamak yanı ağır bastığından.

hatta bir buz yığını
yahut ölü bir bulut gibi de değil,

diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız,

boş bir ceviz gibi yuvarlanacak

yani, beyaz masadan,

zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız.

bir daha kalkmamak ihtimali de var.
duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin
kederini
biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına,
hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden,
yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz

şimdiden çekilecek acısı bunun,
duyulacak mahzunluğu şimdiden.
böylesine sevilecek bu dünya
"yaşadım" diyebilmen için...

en son ajans haberlerini.
diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için,
diyelim ki, cephedeyiz.
daha orda ilk hücumda, daha o gün

Nazım HİKMET RAN
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YASAM
MIZAH
mutlu haber
SMMM Barış SAYAN`ın 16.09.2011 tarihinde bir Erkek çocuğu olmuştur.
SMMM İlkay KILIÇ`ın 14.09.2011 tarihinde bir Kız çocuğu olmuştur.
SMMM Dursun GÖKSUN`un 28.09.2011 tarihinde erkek çocuğu olmuştur.
Meslektaşlarımızın dünyaya gelen çocukları ve ailesi ile bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

fıkra
Boz Kartal
GÖNÜLLÜ MATRAH ARTIRIMI
- Camideki vaazda yalan söylemekle ilgili açıklamaları dinleyen yaşlı adam, vergi dairesine
şu mektubu göndermiş:
''Gelir vergisi beyannamemde yanlış beyanda bulunduğum için geceleri uyuyamıyorum. Bu
nedenle kayıtlarımı yeniden gözden geçirdim ve 15 bin lira daha ödeme yapmaya karar
verdim. Çek mektubum ektedir. Eğer geceleri yine de uyuyamazsam, geri kalan kısmını da
göndereceğim.''

Çiftçi
İki tane çiftçi, biri Adanalı, diğeri Kayserili, sohbet ederken, tabi haliyle zenginlikleriyle
övunecekler... Adanalı başlamış :
-Bizim orda sabah günes doğmadan biniyoruz arabaya, akşam oluyo biz hala çiftliğin öteki
ucuna yetişemiyoz, demiş... Kayserili de demiş ki :
-Yav bizim de vardı öyle bir arabamız ama geçenlerde satıp yeni modelini aldık....
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MUHASEBE VOLE

abi önce ben binebilir miyim ?

M
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yok...
önce imparator binecek

mercedes`den inip motora
binmem

ben necmettinden
daha yakışıkıyım
yakışıklılık bizde boy
bizde ahh bir de benim saçlarım
olacaktı

Benim kesinlikle tahsilat
sorunum yok

oyyy... başkanım seni
çok özledim
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başkanım kravatınız çok
güzel valla

ben kravat konusunda çok
hasasım
gerçekten çok güzelmiş

babam forma almıyor. bende
onun formasını giyiyorum
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4 pala

arkadaşlar şöyle bir
dalacaksın... taa rusyaya
kadar yüzeceksin

oda binası İnşaatını
bitirdik. ama bizde bittik
arkadaş...

Sebahattin MEMU
Samsun SMMMO - Oda Saymanı
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