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BAŞKANDAN

Yeni
TTK’da
Paradigmanın
İflası

SMMM Ertuğrul YÜKSEL
Ordu SMMM Oda Başkanı
ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr / ertugrulyuksel_52@hotmail.com
2012 Yılı muhasebe meslek camiası için, adeta her şeye yeniden başlama
ve öğrenme yılı olmaktadır. Odalarımız 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren,
Yeni Türk Ticaret kanunu kapsamında ve diğer alanlarda, her ay 1 – 2 kere
konusunda uzmanlar, hocalar getirerek seminerler yapmakta, kendi üyelerini,
mali müşavir, muhasebecileri ve stajyerleri bilgilendirme toplantıları
düzenlemektedir. Zaten bu anlamda da Yeni yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununa hazır olan, dersine çalışan sadece Mali Müşavir, Muhasebe
camiasıdır.
Bunca iş yoğunluğu altında uğraşırken, üzerimize yeni yeni
angaryalar yüklenilmekte ve bizim yapacak olduğumuz işlerde bile
muhasebe, mali müşavirlik camiası, TÜRMOB yok sayılmakta, taraf
sayılmamakta ve göz ardı edilmek istenmektedir.
Bilişim teknolojisini en iyi bilen ve kullanan mali müşavirlik muhasebe
camiasıdır. Bilindiği gibi Vergi idaresi ve SGK Kurumu ile yapılan her iş internet
ortamında muhasebeciler tarafından yapılmaktadır. Artık manüel ortamda
beyanname, kağıt kullanılmamaktadır. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu e – beyanname, bildirim sürecini bu meslek camiası üyeleri ile
gerçekleştirmektedir. E – beyanname ile ülkemiz (Sosyal Güvenlik Kurumu hariç)
her yıl 6 bin ton kâğıda tekabül eden 117 bin ağaç karşılığı 4 milyon lira tasarruf
sağlamıştır. Vergi dairelerindeki iş yükü 14 bin çalışana tekabül edecek şekilde
azalmış ve 218 milyon 400 bin liralık tasarruf sağlanmış, sadece e-beyanname
ile yıllık 45 milyon beyannamenin saklanma, depolama kira bedeli açısından 11
milyon 250 bin liralık ayrıca tasarruf sağlanmıştır. Kâğıt ortamından manyetik
ortama geçişte yıllık 6590 kişinin istihdamına tekabül eden 102 milyon 804
bin liralık tasarruf sağlanmış, yine kâğıt ortamından manyetik ortama geçişte
başka alanlara kaydırılan personel yıllık 550 kişiye tekabül etmiş ve 8 milyon 580
liralık tasarruf sağlanmıştır. Yine e- beyanname ile vergi dairelerinde kaybolan
zamandan iş tasarrufu yıllık 1 milyon485 bin iş gününe tekabül etmektedir.
Toplamda tüm bu rakamların toplamı 427 milyon 657 bin liraya ulaşmaktadır.
İşte bu maliyetler, muhasebe mali müşavirlik camiasına kaydırılmıştır.
Muhasebe camiasını ilgilendiren düzenlemelerde TÜRMOB’un görüşü
alınmalıdır. Yok sayılmamalıdır. Yeni Türk Ticaret kanununda ve mesleğin
geleceği olan denetim konusunda yapılmak istenenler ortadadır. Yasanın bizlere
verdiği denetim yetkisi başka gruplara verilmek istenmektedir. Bu haksızlığa
karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.
Denetçinin kimler olacağına yönelik iki temel düzenleme vardır. Bunların
birincisi IFAC ‘ ın 8 Numaralı Uluslar Arası Eğitim Standardı, diğeri ise Avrupa
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Birliğinin 8 Numaralı direktifidir. Her iki düzenlemede de mesleki eğitim ve
deneyim ön plana çıkmaktadır. Bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir en az
dokuz yılda yetişmektedir. Her aşamada da sınav ve staj yapmaktadır. Onun
için Mali Müşavirlik Belgesi Denetim için yeterli olmalıdır. Ayrıca bir sınav
yapılmamalıdır.
Gelelim büyük umut bağladığımız, ülkemizin ticari hayatını yeniden
dizayn edecek Gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları ülkemize de getirecek olan
Ticari şirketlerde kurumsallaşmayı ön plana çıkaran olan 6102 sayılı Yeni Türk
Ticaret kanununa, bu kanun daha yürürlüğe girmeden herkes bir taraftan
çekerek adeta içini boşaltmışlardır. Binayı ayakta tutan taşıyıcı kolonlarıdır.
Bu yasanında temel direkleri, taşıyıcı kolonları, 30 Haziran 2012 tarihli
gazetede yayınlanan 6335 sayılı kanunla oynandı, iş camiasının istedikleri
yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin bazılar:
1- Şirketlerin bilânçoları, gelir tabloları, nakit akım tabloları, yönetim
kurulu faaliyet raporu, denetçi Görüşü gibi konuların Ticaret Sicili Gazetesinde,
internet sitelerinde ilan edilme zorunluluğu kaldırıldı.
2- Şirketlerin yönetim kurullarının ¼ ü yüksek okul şartı kaldırıldı.
3- Şirket ortaklarının şirkete borçlanma yasağı kaldırıldı.
4- Bağımsız denetime tabii olacak şirketlerin belirleme yetkisi bakanlar
kuruluna bırakıldı.
5- İşlem denetçiliği kaldırıldı.
6- Şirket kuruluşlarında, sermayenin ödenmesinin dörtte biri kuruluş
anında, kalan dörtte üçü 24 ayda ödenmesi şekline dönüştürüldü.
7- İnternet sitesi kurma zorunluluğu kapsamı daraltıldı ve bakanlar
kurulunun belirleyeceği şirketler İnternet sitesi kurma mecburiyeti getirildi.
8- Bazı cezalar çok fazla yumuşatılarak, caydırıcılığı azaltıldı.
Sanki yeni hiç bir şey kalmadı.
Yeni TTK değişikliği elbette bizler için sürpriz oldu. Bağımsız tebliğ
taslağı tartışılırken Denetçi eğitimlerinin başlaması da sürpriz oldu. Evet
belki daha pek çok sürpriz sayılacak gelişmeler yaşayacağız. Bu gelişmelerin
hiç biri bizleri mücadelemizden, hiç biri bizleri mesleki dayanışmamız dan
uzaklaştıramayacak. Ünlü yazar Tolstoy’un söylediği gibi; “Kaybettiğimiz tek
savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğimizdir”

Mutlu bir yaz geçirmeniz dileği ile hoşcakalın.
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MUHASEBE OZLU SOZLER
“Doğruluk denetimi yerine uygunluk denetimi aranmalı,müsterek ve müteselsil sorumluluk
kavramı bulunan matrah farkının tamamına değil meslek mensubunun hatası nedeniyle
mükellefe uygulanan ceza için uygulanmalıdır.”
YMM Nail Sanlı / TÜRMOB Genel Başkanı
(66. Başkanlar Kurulu Toplantısı - Ankara)

“TTK’nın meslektaşlarımıza tanıdığı bağımsız denetim hakkının unvan olarak yasadan çıkarılma”
girişimi, ardından “84 bin SMMM’ye karşın 4 bin YMM’ye imtiyaz” girişimi, meslek mensubunun
çıkarlarını kimin hiçe saydığını, buna karşın kimin haksızlıklara mücadelede sesini
yükselttiğini tüm kamuoyuna bütün çıplaklığıyla kanıtladı.
Hiçbir spekülasyon ya da dezenformasyonun ise meslek mensuplarını bölemeyeceği ve
Odalarımızı yıpratamayacağı kanıtlandı.
Mesleki gelecek, onur ve her türlü siyasi yaklaşımdan bütünüyle arınmış ekmek
mücadelemizin “haksızlıklara” karşı her platformda süreceği ise tartışılamaz.”
SMMM Yahya Arıkan / İSMMMO Başkanı
(İsmmmo İnternet Sitesi)

“ASMMMO üyesi 3000 meslek mensubu Oda önünden Maliye Bakanlığına kadar sloganlar
eşliğinde yürümüş, Maliye Bakanlığı kapısında sorunlarımızı ve taleplerimizi dile getiren
basın açıklaması okunmuştur. Yukarıda belirtmiş olduğumuz, haklarımızın gasp edilmesine
yönelik olumsuz düzenlemeler devam ettikçe, gücümüzü daha etkili bir şekilde
göstereceğimiz birçok yeni 13 Haziran’lar yaşayacağımız anlaşılmaktadır.”
SMMM Mehmet Koç / ASMMMO Başkanı
(Ankara Bülten Mart Nisan 2012)

“Yeni TTK ile ekonomiye daha fazla katma değer yaratmak için vergi beyannamesi üreten
muhasebecilikten, bilgi üreten muhasebeciliğe geçeceğimizin umuduyla Ticaret Bakanlığı’nın
ikincil düzenlemeleri yayınlamasını beklediğimiz bir süreçte, tüm bu heyecanımızın Kamu
Gözetim Kurumu ile birlikte nasıl hayal kırıklığına dönüştüğüne şahit olduk. Muhasebe ve
denetim alanındaki dünya uygulamalarını yeni TTK aracılığıyla Türkiye’ye taşıma gayreti içine
giren TÜRMOB’un bu çabasının vesayet merakı yüzünden maalesef kesintiye uğradığını ve
umutlarımızın yerini nasıl hayal kırıklığına bıraktığını gördük.”
SMMM Mesut Topcu / Bursa SMMMO Başkanı
(Bursa Bilanço Dergisi Mayıs Haziran 2012 Sayısı)

“Bugün ülkemizde var olan Kayıt Dışı Ekonomi, yoksulluk, işsizlik ve gelir dağılımındaki
çarpıklık gibi yaşamsal sorunların yanında var olan mesleki sorunlarımıza rağmen,
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın her geçen gün toplumda hak ettiği saygın yerini
alacağına olan inancımız tamdır.
Ülke ekonomisinin tartışıldığı her ortamda bilgimize başvurulması gereken muhasebe meslek
mensupları olarak Maliye Bakanlığımız başta, bizleri yönetenlerin haklı taleplerimize kulak
vermelerini diliyor ve bekliyoruz.”
SMMM Mustafa Erdem / Antalya SMMMO Başkanı
(Asmo İnternet Sitesi)

www.ordusmmmo.org.tr
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Uzaklarda
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Kocaeli
Vergi Dairesi Bşk.

Sayın Yafes PEHLİVAN sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1976 yılı Fatsa doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimimi Fatsa’da
tamamladıktan sonra, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldum.
1999 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü sınavını
kazanarak Ankara’da Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve
başladım. 2002 yılında mesleki yeterlilik sınavını vererek Gelirler
Kontrolörlüğüne atandım. Aynı yıl Gelirler Kontrolörleri İstanbul
Grubu’na atanarak 2004 yılına kadar görevimi burada sürdürdüm.
25.02.2004 tarihinde Samsun Defterdar Yardımcılığı,
16.09.2005 tarihinde Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü, 09.04.2007
tarihinde ise Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı görevine getirildim.
Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki görevimi 18.03.2008 tarihine
kadar sürdürdüm. Bu tarihten itibaren de Kocaeli Vergi Dairesi
Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
Çeşitli dergilerde mali ve ekonomik konularda yazdığım
birçok makalem yayınlanmıştır. Vergi Sorunları Dergisi tarafından
yayımlanan; Gelirler Kontrolörü Emre KARTALOĞLU ile birlikte
yazdığımız “4842 Sayılı Kanunla Bazı Vergi Kanunlarında yapılan
Değişiklikler” başlıklı kitapçığım bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıyım, İngilizce bilmekteyim.
Memleketinizden uzakta görev yapmanın zorlukları nelerdir?
Memleket hasretini nasıl gideriyorsunuz?
İnsan; doğduğu topraklara, aile ocağına özlem duyuyor.
Anne ve babadan uzak olmak karşılıklı hasret getiriyor. Memleket
hasretini izin dönemlerimde Fatsa’yı ziyaret ederek gideriyorum.
Bazen de aile büyüklerimiz ile kardeşlerimin ziyareti gerçekleşiyor.
Bunların dışında Kocaeli’de Ordu’lu hemşerilerimizle bir araya
gelip, memleket havası oluşturuyoruz.
Ordu’ya (Fatsa’ya) en son ne zaman geldiniz? Ordu’da(Fatsa’da)
akrabalarınız var mı?
Ordu ve Fatsa’ya en son 2011 yazında Babaannemin Cenazesi
için gelmiştim. Görev nedeniyle uzun veya sık sık olmasa da her
fırsatta Baba ocağını ve akrabaları ziyaret ediyorum.
Görevinizin zorluklarından bahseder misiniz?
Yönetsel alanımız; Ülkemizin geleceği için büyük önem
taşımaktadır. Görev sorumluklarını en iyi şekilde yerine getirme
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Bir
Ordulu

çabamız yanında, gerek Yönetimimiz altında bulunan görevlilerin
meslek ve görev kurallarına uyumunu sağlamak, mutluluk ve
huzuru tesis etmek gerekse; halkımıza hizmette kusurlu ve
yetersiz olmamak için çok çalışmamız gerekmektedir.
Görev alanımız içerisinde her konuda sürekli gelişim arzusuyla
çabalarken, ailemizde bu yorgunluktan nasibini alıyor. Her
şeyi denge içerisinde yürütmek güç bir iş, ama zorlukları aşma
konusunda kendimi yeterli görüyorum; elbette ki bunların
getirdiği yorgunluk olacak.
Başarınızı Neye Borçlusunuz?
Bu konuda en büyük güç kaynağım ülkeme ve insanlara
hizmet etmek arzusudur. Mesleğimi çok seviyor ve önemsiyorum.
Bunlara ilaveten çok çalışmak, kararlı olmak bana çok şey
kazandırmıştır.
Bir Denetimci olarak, Muhasebeci-Mali Müşavirlerden Meslek
Mensuplarından beklentileriniz nelerdir?
Muhasebeci – Mali Müşavir arkadaşlarımızın gerek vergi
mükelleflerine, gerekse devlete yönelik hizmetleri çok kıymetli
bu mesleğin ileride çok daha güçleneceğine inanıyorum.
Mükelleflerimiz arasında her seviyeden bilince sahip
gruplar bulunmaktadır; bazen bilgisizlikten bazen de yanlış
tercihler yüzünden üzülebilmektedirler. Meslek mensubu
arkadaşlarımızın mükellefleri daha bilinçli ve yasalara
uygun hareket etmeleri konusunda yönlendirmelerini çok
önemsiyorum.
Ayrıca; meslek mensuplarımızın kendilerini sürekli
geliştirmeleri, mevzuat değişimlerini dikkatle izlemeleri ve
geleceğe uyumlu olmalarını hem kendileri hem de Gelir İdaresi
açısından önemli buluyorum.
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?
Kayıt dışı ile mücadele ülkemiz için çok önemli, buna bağlı
olarak ta sürekli gündemde tutulması doğaldır.
Kayıt dışılıkla mücadelenin sadece Gelir İdaresi Başkanlığını
değil, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yerel Yönetimler gibi diğer
kamu kurumlarını da içine alan üst koordinasyonu vardır ve gün
geçtikçe etkinleştiğini görmekteyiz.

www.ordusmmmo.org.tr
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Ancak bu çabaların öncelikli amacı, vatandaşları cezalı
uygulamalara muhatap tutmadan gönüllü uyumu temin
etmesidir. Kurumların otomasyon sistemlerindeki gelişimler ile
ortak veri alanı oluşturulması en önemli gelişmelerden kabul
edilebilir.
Bana göre kayıt dışılıkla mücadelenin en önemli yöntemi,
otomasyonun gelişimini sürekli kılmak, mükelleflerimizi
bilgilendirmek, sürece gönüllü uyum göstermelerini temin
etmektir. Cezalı uygulamalar en son safhada zorunlu hallerde
uygulamaya konmalıdır.
Son birkaç yıldır Muhasebeci-Mali Müşavirlerin iş yükünde önemli
artışlar oldu? Bu konuda meslek mensuplarına ne söylemek
istersiniz.
Meslek Mensuplarımızla yaptığımız toplantılarda iş yükü
bir sorun olarak sık ifade edilen bir konudur. Tahmin ediyorum
merkez teşkilatımızın da haberdar olduğu bir durumdur.
Gelişmeler gösteriyor ki, muhasebeci-mali müşavir
mesleğinin 1980 veya 1990’lı yıllardaki geleneklerle yürütülmesi
zorlaşmıştır. Meslek mensuplarının büro yönetim alanında gelişim
göstermeleri gerekirse güçlerini birleştirmeleri gerekebilir,
çünkü mali müşavirlik mesleğinin de bir değişim geçirerek daha
önemli ve etkin hale geleceğini düşünüyorum, bu konu meslek
mensuplarının geleceğe uyumu açısından önemlidir.
Kayıt dışı ile mücadele stratejileri ile vergilendirme
sisteminde artık otokontrol adımları otomasyon sistemleri
içerisinde yürütülmektedir.
Buna bağlı olarak ta, dış veri girişleri hızlandırılmış
olup, Meslek mensuplarının iş yükündeki artışın önemli
gerekçelerinden birisi bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.
Mükellefler de Gerçek Bir Vergi Bilinci Oluşturmak İçin Neler Yapmak
Gerekir?
Üzerinde büyük çabalar sarf edilen bir konudur. Ancak işe
her şeyden önce toplumda ortak gelecek bilinci oluşturulmakla
başlanması gerektiğini düşünüyorum.
Bilinçsiz veya kasıtlı vergi kaçakçılığı, bireylerin sadece kendi
çıkarlarını düşünerek attıkları yanlış adımlar veya uyumsuzlukları
sonucu ortaya çıkan ve toplumda gelecek kaybına yol açan
fiillerdir.
Bunları önleyebilmek için çok çalışmak, eğitime önem
vermek, sistemi basitleştirmek, otokontrol sistemlerini
güçlendirmek gerekir; tüm bu aktivitelerin çok bilinen formülleri
konuşulmaktadır.
Gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler; kamusal ödevler
konusunda “ortak gelecek bilinci” taşıyan kuşaklar yetiştirerek
güçlü hale gelmişlerdir.
Mükelleflerin vergiye uyumu açısından kişisel çıkarlar
yanında ahlaki düşünceler ve sosyal normlar, adalet algısı, idari,
siyasal, hukuki, kurumsal, kültürel, sosyolojik gibi birçok faktörde
etkili olmaktadır.
Bu nedenle vergilemede psikologlar ve sosyologlar
tarafından önerilen davranış teorilerinin yardımıyla bireyleri
motive eden diğer birçok faktöründe dikkate alınması
gerekmektedir.
Bu gün yürütülen çalışmalarda muhasebeci-mali
müşavirlerin de ciddi katkıları beklenmektedir. Çünkü
mükelleflerimizin en önemli danışmanı, yönlendiricisi, eğitmeni
meslek mensuplarımızdır.
Bir Ordu’lu olarak ilimizin en çok göç veren iller arasında yer almasını

neye bağlıyorsunuz?
Göç olgusu, bana göre ülkemizin en önemli sosyal
problemlerinin kök nedeni olarak kendini göstermektedir ve
ülke genelinde yaygın bir durumdur.
Çok güzel doğal ve kültürel zenginliklere sahip Ordu’nun
yetersizlik taşıyan ve düşük ücretle imkan sunan büyük şehirlere
tercih edilmesi göç kararı verenlerin bilinçsiz tercihlerinden
ve fazlaca cesur olmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle
İstanbul’dan memleketine tekrar kesin dönüş yapanlar arasında
Ordu’luların birinci sırada yer aldığını internetten izledim.
Ancak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının raporunda göçün
nedenlerinin başında işsizlik gelmektedir.
İşsizliğin önlenmesi için bölgesel gelişim projelerinin
hızlandırılması gerekli görünüyor.
Kocaeli’ne yerleşen Ordu’lu hemşerilerimizin sayısı oldukça
fazla ve İlimizde Hemşerilerimizin kurduğu 16 tane Kültür ve
Dayanışma Derneği bulunmaktadır. Derneklerimizin ne yazık
ki Kocaeli’nde de çözümü için çaba sarf ettiği en önemli sorun
işsizliktir.
Hemşerilerimizin güzel memleketimizden ayrılmadan
önce bunu değerlendirmelerini istiyorum.
Hemşerilerimiz arasında Ordu dışında yaşayan başarılı iş
adamlarımızın sayısı oldukça fazla, bunların Ordu’da en azından
vefa yatırımlarıyla göç problemine çözüm için yerel yöneticiler ve
meslek kuruluşlarıyla işbirliğini öneriyorum.
Ordu Spor ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Ordu Sporun başarıları gurur verici, Ordu halkı ve taraftarın
desteği İl Ekonomisi ve Kent İmajı için oldukça değerlidir.
Başarılarının devamını diliyorum.
Aşağıdaki kelimeler size ne ifade ediyor? Tek kelime veya cümle ile
açıklar mısınız?
Ekonomi
Kriz
Vergi
Makro
Nerden Buldun
Sivil Toplum
Demokrasi
İnternet
Ordu
Fatsa

: Büyüme
: Ülkemize Uğramasın
: Geleceğimizin kaynağı
: Hedeflerimiz olmalı
: Bir gün sorulabilir.
: Ortak düşünce
: Olmazsa olmaz
: Hız
: Toprak
: Ocak

Son olarak Ordu’lu hemşerilerimize ne söylemek istersiniz?
Her şeyden önce Ordu’lu, Fatsa’lı olduğum için gururluyum.
Ülkemizin kendine özgü güzellikleri olan, Vilayetlerde görev
yapma imkanım oldu. Bulunduğum her yeri sevdim. Ancak
belki de yaradılışımız gereği insana kendi toprağı daha bir güzel
kokuyor. Hemşerilerime o toprağı doya doya koklamalarını,
Ordu’yu daha da güzelleştirmelerini ve gelecek nesillere daha
güzel bırakmalarını istiyor saygı ve selamlarımı yolluyorum.
Sayın Yafes PEHLİVAN, Bülten Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Derginizi alıp incelediğimde tahminlerimin ötesinde geniş
kapsamlı ve yayın kalitesini çok iyi buldum. Çok yönlü hazırlanmış
ilin kültür ve gelişim çabalarıyla bütünleşmiş Ordu’ya yakışır bir
yayın; Odanızı kutluyorum. Ayrıca Hemşerilerimizle derginiz
aracılığıyla yaptığımız bu söyleşiden çok keyif aldım. Teşekkür
ediyorum.
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İçimizden

Biri
Ünye
Belediye Başkanı

Sayın ARPACIOĞLU sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1963 yılında Ünye’de doğdum. İlk ve Orta Tahsilimi Ünye’de
tamamladım. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun
oldum ve aynı yıl serbest muhasebeci olarak çalışma hayatına
başladım. Daha sonra girdiğim sınav sonucu S.M.Mali Müşavir
oldum. Çeşitli dernek, kooperatif ve Sivil Toplum Örgütlerinde
yöneticilik ayrıca geçici Öğretmenlik yaptım. Siyasi Partide
İlçe Başkanlıklarında bulundum. 2004 yılında Ünye Belediye
Başkanı seçildim. Halen Belediye Başkanı olarak göreve devam
ediyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım.
Mesleğe ne zaman nerede başladınız. Meslek yaşantınızdan
bahseder misiniz?
Mesleğe 1988 yılında Serbest Muhasebeci olarak
başladım. 1989 yılında çıkan Meslek kanununda sürem
yetmediği için S.M.Mali Müşavir olamadım. Ancak daha sonra
katıldığım sınavlardan sonra S.M.Mali Müşavir unvanı aldım.
Ordu’da mesleğin layık olduğu yere ulaşması için başta Oda
Başkanımız olmak üzere birlikteliği başardık. Mesleğimiz çok
onurlu bir meslek, bildiğiniz gibi muhasebesi düzgün olmayan
hiçbir kurum ve kuruluş uzun vade başarılı olamaz.
Gerçekten çok başarılı bir Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz.
Ünye’ye kazandırdıklarınız önceki dönemlerde kıyaslandığında
çok fazla. Başarınızı neye borçlusunuz.?
Belediye Başkanlık görevimde II. Dönemim. Ünye
İlçemizde 35 yıldır iki defa seçim kazanan olmadı. Bu başarı
Ünye’nin başarısıdır. “Başarı başaracağım diyenindir” sözünün
önemli bir söz olduğunu düşünüyorum. Başarılı olmak için
önce inanmak gerekir. Gerçekten uzun yıllardır müzmin
hale gelmiş konuları çözdük. İlçemiz insanlarının bile artık
bu yapılamaz denilen meseleleri hep beraber başardık.
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Tabi ki başarıda ekibin çok önemli bir yeri vardır. Ekip
arkadaşlarım sayesinde çok önemli işler başardık onlara
teşekkür ediyorum. Belediyecilikte 3 “P” harfi çok önemlidir.
1-Personel 2-Proje 3-Para … Bu üç önemli unsuru bir arada
planlayıp idare edebilirseniz başarılı olursunuz. Ancak
bunların dışında insanlar size inanmalı ve insanlara hizmet
etmeyi sevmek çok önemli diye düşünüyorum.
Bu Başarıda Meslek Mensubu olmanın katkısı var mı?
Bu başarıda meslek mensubu olmanın çok önemli
katkısı olduğunu düşünüyorum. Başta Başbakanımız
Mesleğimizdendir. Türkiye’de bir ilki başarmıştır. Bakınız
Meslek Mensuplarımız hizmet makamlarında hepsi başarılı
olmuş arkadaşlarımızdır.
Ünye ile ilgili gelecek projeleriniz nelerdir? Bazılarını bizimle
paylaşır mısınız?
Ünye için gelecek projelerimiz tabiî ki çok var bir
kaçını sizinle paylaşmak isterim.
*Tabakhane Deresinin Islahı *Tabakhane Deresinin
bir tarafı geliş bir tarafı gidiş olmak üzere Akkuş Niksar
Caddesinin alternatifini oluşturacak önemli yollar *(Çöp
Projemiz) Katı Atık Düzenli Depolama Projesi *Otogar
*Kültür Sitesi *Müze Ev *İçme suyu Projesi *Balık Hali gibi.
Ünye Festivali Uluslar arası bir niteliğe sahip ve bu sizin
döneminizde hakkını vererek gerçekleşen bir etkinlik oldu.
Festival ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Her yıl yaptığımız Uluslararası Festivalimizi bu
yıl yine gerçekleştirdik. Bu yıl yeni etkinlikler katarak
gerçekleştirdiğimiz Festivale Ünyeliler başta olmak üzere
katılım çok yüksek oldu. İlgi gösteren bütün hemşehrilerime
çok teşekkür ediyorum.
2012-2013 sezonunda Ünyespor
beklentileriniz dilekleriniz nelerdir.

ve

Orduspor

için

Kulüplerimizi bulundukları yerden daha yukarıda
görmek isteriz. Ünyespor’a ve Orduspor’a başarılar
diliyorum.
Ordu Mali Müşavirler Odamızın etkinlikleri ve çalışmaları
hakkında düşünceleriniz nelerdir. Odanın faaliyetlerini takip
edebiliyor musunuz?
Ordu Mali Müşaviriler Odamızın başta Başkanı olmak
üzere bütün arkadaşlarımı başarılı çalışmalarından dolayı
tebrik ediyorum.
Son olarak Meslektaşlarımıza Muhasebe camiası mesajınız
nedir? Ve bülten dergimiz ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir
miyiz?
Her zaman birlik içerisinde olmanın başarı getirdiğini
görüyoruz. Derginize önemli emek veriyorsunuz. Sizleri
canı gönülden kutluyorum
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2011 Yılının
En Başarılı Meslek
Odası
Ordu Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası

Haberci Gazetesi Tarafından 5 Mayıs 2012 Tarihinde
Düzenlenen YILIN EN İYİLERİ Anketi Sonucunda Ordu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2011 Yılının
En Başarılı Meslek Kuruluşu Ödülünü Aldı.
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
iki yıl üst üste (2010 ve 2011yıllarında) Ordu İlinin En
Başarılı Meslek Odası Seçildi.
05 Mayıs Cumartesi günü akşamı TESK Otel Avizeli
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Ordu’da haftalık yayın yapan
Haberci Gazetesi’nin bu yıl 8’incisini
düzenlediği “Yılın En İyileri”
anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara
ödülleri verildi.

Salonunda düzenlenen geceye ilginin hayli büyük
olduğu görüldü. Geceye AK Parti Ordu Milletvekili ve
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AK Parti Ordu Milletvekili
Fatih Han Ünal, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Ünye Belediye
Başkanı Ahmet Arpacıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları
yöneticileri ve başkanları başta olmak üzere çok sayıda
davetli katıldı.
Ödül alanlara ödülleri AK Parti Ordu Milletvekili ve
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından verildi.
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Orduspor Kulüp
Başkanlığına
YMM Nedim
Türkmen Yeniden
Seçildi

Süper Lig’deki 2011-2012
sezonunda başarılı bir performans
sergileyen Orduspor’da , Balıktaşı
Hotel’de gerçekleştirilen Olağanüstü
Kongre’ye tek liste ile katılan Nedim
Türkmen yeniden başkan seçildi.

olan 7’inci ve 8’inci yılında değeri 500 Milyon Dolar olan
bir kulüp olsun. Biz de Ordulular ve Ordusporlular olarak
bundan hep gurur duyalım. Bizim bütçedeki hedefimiz
budur” dedi.

İstikrar ve Başarı İçin Üyeler Yeniden
“Nedim Türkmen” dedi.
Olağanüstü Genel Kurul’da Başkan Nedim Türkmen,
kullanılan 374 oyun 339’unu alarak. 3 yıllığına yeniden
Başkan seçildi.

Türkmen:
Öncelik
Kurumsallaşma

Başarı

ve

3 yılın sonunda 100 milyon dolarlık bir Orduspor
Kulübü hedeflediklerini belirtti. Orduspor Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı’na eski başkan ve yöneticiler ile
delegeler katıldı.
Denetleme Kurulu Başkanlığına ise Oda Başkanımız
Ertuğrul Yüksel seçildi.

Başkan Nedim Türkmen dünkü Seçimli Genel
Kurul’da kongre üyelerine seslendi. Türkmen üyelere 5 yıl
içinde Süper Lig şampiyonu olacak ve 3 yılda Avrupa’da
ses getirecek bir Orduspor vaat etti. Orduspor’un
patronu, şu anda kulübün 13 Milyon 782 bin lira borcu
olduğunu söyledi. Türkmen şimdiden kulübün 8 yıllık
mali planını yaptıklarının altını çizerek, “Kümülâtif olarak
3 yılda Orduspor’un bütçe büyüklüğü 177 Milyon 689
Bin 352 lira olacak. Yani bu rakam yaklaşık 100 Milyon
Dolar’a tekabül ediyor… 100 Milyon dolarla ilgili sizden
yetki istiyoruz. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde
bütçemizde fazlalar veririz. 3 yıllık süreçte de 36 Milyon
404 Bin 395 TL bütçe fazlası vermek hedefimiz. Tabi bu 3
yıllık süreçten sonra inşallah 4. dönemde halka açılmayla
ilgili her şeyi bitirirsek belki de Orduspor bizim hedefimiz
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ODA ETKİNLİKLERİ

7. Türkiye
Muhasebe Forumu
Samsun’da
Yapıldı

TÜRMOB’un düzenlediği
7. Türkiye Muhasebe Forumu
04-05 Mayıs 2012 tarihinde
Samsun Yaşar Doğu Spor
Salonunda yapıldı.

Yeni Muhasebe Ve Denetim Sürecinde TÜRMOB’un Rolü

Doc. Dr. Volkan DEMİR

Foruma Ordu SMMM Odasından 60 referans alınmasını istiyoruz, İFAC Denetiçi
kişiden oluşan meslek mensubu gurubu ile olma koşulunda yer alan, staj sınav ve
katıldı.
sürekli eğitim unsurlarını bizler zaten SMMM
Forumun 1.Günü açılış konuşmasını ruhsatını alırken gerçekleştiriyoruz. 3568 sayılı
Türmob Genel Başkanı Nail Sanlı ve Samsun yasada denetim yetkisi meslek mensuplarına
SMMM Odası Başkanı Ahmet Havyalı, verilmiştir. Denetim muhasebecilik mali
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun müşavirlik mesleğinin bir alt dalıdır ayrı bir
Valisi Hüseyin Aksoy ve Samsun Büyükşehir meslek değildir dedi.
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz açılış
Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim
konuşmalarını yaptı.
Standartları Kurulu Başkanı Seyit Ahmet
Türmob Genel Başkanı Nail Sanlı açılış Baş Yeni Muhasebe ve Denetim Sürecinin
konuşmasında: Bizler Denetim konusunda Unsurları hakkında açılış bildirisini sundu.
TÜRMOB’un yapmış olduğu eğitimlerin
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Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Türmob Genel
Başkanı Dr. Masum Türker yaptı.
Formun öğleden sonraki ikinci Oturumun
Başkanlığını TÜRMOB Etik Komitesi Başkanı
Rıfat T. Nalbantoğlu yaptı.
Forumun
2.günü
tek
oturum
gerçekleştirildi. Oturumun Başkanlığını;
TÜRMOB Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele
Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası
Başkanı Yahya Arıkan yaptı.
İkinci gün yapılan panele hemşehrimiz
Doç. Dr. Volkan Demir konuşmacı olarak
katıldı.
Genel Sekreter Yücel Akdemir ve
Genel Başkan Nail Sanlının Forumun meslek mensuplarına önemli katkılar
değerlendirmesi konuşmalarından sonra sunduğunu söyledi. 60 kişilik bir katılım ile
formun en kalabalık katılımcısı olduklarını
form sona erdi.
söyledi. Ayrıca meslek mensuplarına iki
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel yapmış gün boyunca yaptıkları katkılardan dolayı
olduğu değerlendirmede “7. Türkiye teşekkür etti.”
Muhasebe Formunun çok başarılı geçtiğini,
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TÜRMOB Genel
Sekreteri Yücel
Akdemir’ den Ünye
Belediye Başkanı
Ahmet
Arpacıoğlu’na
Ziyaret
6 Mayıs 2012 Pazar günü, TÜRMOB Genel
Sekreteri Yücel Akdemir beraberinde Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel, 2000-2002 Türmob Yön.Kur. Üyesi
Orhan Şebcioğlu, Oda Başkan Yardımcısı Sezai Kantar
ve Disiplin Kurulu Raportörü Haluk Civanbay ile
birlikte Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlunu
ziyaret etti.
Ahmet Arpacıoğlu ziyaret nedeni ile memnun
olduğunu;” Oda Başkanımız ve ekibi ile her zaman
birlikte oluyoruz ancak sayın Genel Sekreterin bu
nazik ziyareti beni çok mutlu etti.” Dedi.
Yücel Akdemir ise şunları ifade etti. “ Ünye

14

Ağustos 2012

Belediye Başkanı ve üst birlik delegemiz Ahmet
Arpacıoğlu üst üste iki dönem Ünyede Belediye
Başkanı seçilerek çok önemli bir iş başarmıştır. Ünye
ilçemiz Türkiyenin 600 civarında ilçesi içerisinde ilk
yüzde yer alan bir ilçedir. Böylesine büyük bir ilçenin
Belediye Başkanın bizlerden birisi olması mesleğimiz
adına da çok sevindiricidir. Ben Ünye’ye yaptığı
hizmetler ve başarılı çalışmaları nedeni ile Başkanımızı
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.
Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen sohbet
mesleğin geleceği konusunda karşılıklı fikir alışverişi
ile tamamlandı.
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“Mükellef Bilgileri
Bildirimi”
Meslek Mensuplarına
anlatıldı

Oda Sekreteri Bahadır Bahadır Baş; “Mükelleflere
ait verilerin güncel olarak takip edilememesi ve Gelir
İdaresi Başkanlığı çeşitli aksaklıklar yaşamaktaydı. Bunu
düzeltmek için verilerin güncellenmesi, eksikliklerin
giderilmesi ve doğrulukların teyidi amacıyla bir bildirim
oluşturulması ile ilgili bir tebliğ hazırladı.
Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı MERAK
diye bir programı var. Merkezi Risk Analizi ve
Katmanlaştırma Projesi. Artık Sistem veriler üzerinden
analiz yapıyor.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel
ve Oda Sekreteri Bahadır Baş
“Mükellef Bilgileri Bildirimini”
Meslek Mensuplarına anlattı

Bunun birinci ayağı 403 nolu tebliğ ile alınan
kesin mizanlardır. Kesin mizanlarla işletmelerin rasyo
bilgilerine dönem içerisindeki büyüklüklerine ulaşıldı.
Şimdi ise 413 nolu tebliğ ile Mükellef Bilgileri
Bildirimi yani mükelleflerin sektörel durumu, mükellerin
faaliyet kodları, mükelleflerin çalışma alanları ile
ilgili bütün bilgiler derleniyor. MERAK programı ile
mükellefler sadece alarm verilen konular ve alarm veren
sektörlerle ilgili incelemeye tabi tutulacak.” şeklinde
konuşarak başladı. Sunumun son bölümü soru cevap
şeklinde tamamlandı.
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ODA ETKİNLİKLERİ

20.

KARADENİZ ODALARI

TOPLANTISI EDİRNE’de YAPILDI

19 Mayıs 2012
tarihinde 20. Karadeniz
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Oda
Başkanları Toplantısı
Edirne’de Düzenlendi.

Karadeniz Odaları Toplantısına Ordu SMMM
Odası adına Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda
Sekreteri Bahadır Baş katıldı.
Toplantıya Türmob Gen. Bşk. Yardımcısı YMM
Ülkü Söylemez, Türmob Gen. Sekreteri Yücel Akdemir,
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ve Kaardeniz
Bölgesindeki SMMM Odaları Başkanları ve yöneticileri

16

Ağustos 2012

katıldı.
Toplantının açılışında Edirne ile ilgili bir video
sunum gösterildi. Edirne Oda Başkanı Enver Çevik
açış konuşmasının ardından Toplantıda 7. Muhasebe
Formu ve mesleki sorunlar hakkında Oda Başkanları
görüşlerini açıkladı.
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SGK İle İlgili
Karşılaşılan
Sorunlar Odada
Görüşüldü

Ertuğrul Yüksel: Sosyal Güvenlikte
Kurum Başkanı Fatih Acar’ın Pek Çok Şeyi
Düzelteceğine İnanıyoruz.
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17 Nisan 2012 tarihinde saat:
14:30’da Ordu SMMM Odası
Toplantı salonunda yapılan
“Rehberlik ve Tanıtım “ toplantısı
yapıldı.

Sosyal Güvenlik anlamında pek çok
şeyin düzeleceğine inanıyorum.
Orda
sorunlarımızı
konuştuk.
Sorunlarımızı tartıştık ve hepsi not
alındı. Çünkü bu sorunları bilen
bir insan. Bu anlamda çok olumlu
yaklaştı. Orda edindiğimiz bilgileri
sizinle
paylaşmak
üzereyken
bu toplantı üstüne denk geldi.
Toplantıda bir istişare olacak.
Karşılıklı bilgi alışverişi olacak. ” Dedi.

Kemal Tok: Sosyal Güvenlik Kurumu Artık
Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Ertuğrul Paydaşların Görüşlerini Çok Önemsiyor

Yüksel, konuşmasında şu hususları değerlendirdi.

“01.12.2008 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu
A’dan Z’ye yenilendi ve kurum birleşti. O kadar büyük
bir kurum haline geldi ki Türkiye’de en fazla insanlarla
beşeri ilişkiler olan bir kurum. Doğumdan Ölüme kadar
hatta ölüm sonrası bile hizmet veriyor. Bu anlamda bu
kurumla alakalı gerekli bilgileri gerekli değişiklikleri
size sunmak durumundayız. Biz 2,3 hafta önce oda
başkanları TÜRMOB’un başkanlığında Sosyal Güvenlik
Genel Başkanı sayın Fatih Acar’la bir toplantı yaptık. O
gelirken daire müdürleri ile birlikte bir sunum yaptı.
Çok olumlu bir intibayla ayrıldık. Gerçekten bu yıl

SGK müfettişi Kemal TOK ise şu hususlara
değindi: “Rehberlik seminerleri bu hafta boyunca ben
buradayım. Bizim kurumumuzla en büyük paydaşı
olan ve kurumumuzla en çok işi olan sizlersiniz.
Mali Müşavirlerimiz. Tabi sizin görüş ve önerileriniz
bizim kurumumuz için çok önemli. Çünkü bir çok
eksikliği kullanıcı olarak ve kurumla muhatap
olarak ilk elden sizler görüyorsunuz. Bizler belki işin
içinde olduğumuz için işletmeden görülemeyenler
olabiliyor. Kurumca sizin görüş ve önerileriniz dikkatli
bir şekilde inceleyeceğiz.” dedi

www.ordusmmmo.org.tr
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TESMER
Ordu Şubesi
STAJYERLERE
1 Günlük Zorunlu
Eğitim Düzenledi

ODA ETKİNLİKLERİ

TESMER Ordu Şubesi “3568 Sayılı
Yasanın 10. Maddesi Uyarınca
Stajyerlere Yönelik 1 Günlük
Zorunlu Eğitim” düzenledi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel açış konuşmasından sonra ilk
ders olarak TTK’nın genel değerlendirmesini yaptı.
Stajyerlere sırasıyla;
- Oda Sekreteri ve Staj Komisyonu Başkanı Bahadır Baş; “Yeni TTK
Şirketler Hukukuna İlişkin Yenilikler” ,
- Mustafa Yıldız “Yeni TTK da Bağımsız Denetim Olgusu”
- Sezai KANTAR “Yeni TTK da Özel Denetçi ve İşlem Denetçisi
Olgusu”,
- Mehmet Ender Sönmez “İflas Erteleme Müessesesi ve Uygulama Örneği”,
- Disiplin Kurulu Başkanı Ercan KIR “Meslek Mevzuatında Disiplin Cezalarının Yeri ve Önemi”

01.04.2012 tarihinde saat: 09.00’da Ordu SMMM Odası Toplantı salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını TESMER Yönetim
Kurulu Başkanı Ertuğrul Yüksel yaptı.

18
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Konularında bilgilendirmelerde bulundular.
Saat 16:00 sona eren eğitim programı sonunda katılımcılara
sertifika takdim edildi.
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2012 1.Dönem SMMM Staja Başlama Sınavını Kazananlar

Durmuş BAŞTUĞ, Melek GENÇAY, Nalan TİRYAKİ, Sevda ÖZCAN, Merve TORUNOĞLU, Fatma ARSLAN, Erdal EVİN

2012 2.Dönem SMMM Staja Başlama Sınavını Kazananlar
Selda ŞENSOY, Abdurrahman COŞKUN, Harun GÜÇ, Ümit AKBULUT, Neslihan ŞENOL, Serkan GÜLTEKİN,
Mustafa Necmettin TOMAKİN, Orhan TASLI

Stajını Tamamlayarak Yeterlilik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Cağla
Enginyurt ve Aytekin Çelenk Odada Bitirme Değerlendirmesine Tabi Tutuldu
18 Nisan 2012 tarihinde Oda Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Sezai Kantar ve Oda Saymanı
Mustafa Çörtük stajını tamamlayan Çağla Enginyurt
ve Aytekin Çelenk ile staj tamamlama ve bitirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda stajyerlere çeşitli sorular yöneltildi
ve stajyerler tarafından başarı ile cevaplandı. Yapılan
toplantıdan sonra adayların yeterlilikleri imzalanarak
staja başlama sınavına girişleri için gerekli formlar imzalandı.

Aramıza
HOŞGELDİN

Semanur Varlık
Oda Sicil No: 446
SMMM Semanur VARLIK
1982 / Üsküdar / İSTANBUL doğumludur.
23.05.2012 Tarihi İtibariyle Odamıza kaydını yaptırdı.
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Ordu SMMM
Odasından Mali
Müşavirlere
Excel Kursu

ODA ETKİNLİKLERİ

Ordu SMMM Odası, sürekli eğitim
kapsamında Ordu – Merkez, Fatsa
ve Ünye ilçelerinde açılan sınıflarda
“Uygulamalı Excel Kursu” düzenledi.
Kurslar ücretsiz ve 10 saatlik başlangıç
seviyesi olarak planlandı.

Eğitimler Ordu Merkez ve Fatsa’da bulunan
meslek mensupları için 15-18-19 Haziran tarihlerinde
Oda Bilgisayarlı Eğitim Salonunda 10 saat üzerinden
düzenlendi.

10 saatlik bir kurstan sonra katılımcılara birer
katılım sertifikası verilecek, söz konusu belge ayrıca
meslek mensupları için sürekli eğitim kapsamında bir
belge olarak kullanılabilecektir

Eğitimleri Ünye ilçesinde bulunan meslek
mensupları, Ünye Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayarlı
Eğitim Sınıfında 10 saat üzerinden 20-21-22 Haziran
tarihlerinde gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu eğitimlerin bitiminde
katılımcılara “Katılım Sertifikası” sunuldu.
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117 nolu KDV
Tevkifatı Semineri
Ordu SMMM
Odasında
Düzenlendi

13 Haziran Çarşamba günü
Ordu SMMM Odası toplantı salonunda
117 Nolu KDV Tevkifat Semineri Oda
Sekreteri Bahadır Baş Tarafından
Sunuldu

117 nolu KDV Tevkifatı konusunda özellikli
konulara ilişkin olarak Oda Sekreteri Bahadır Baş
tarafından hazırlanan sunum meslek mensupları ile
paylaşıldı.

Seminerin son bölümünde tevkifat uygulamasına
ilişkin muhasebe uygulamaları ve e beyanname
üzerinden yapılacak 1 ve 2 nolu KDV bildiriminin nasıl
yapılacağı konuları meslek mensuplarına anlatıldı.”

Oda Sekreteri Bahadır Baş Sunumunda : “KDV
Tevkifat uygulamasında 01.05.2012 tarihinden
itibaren meydana gelen değişiklikler, Tevkifat
uygulamasının kimleri kapsadığı, değişen tevkifat
oranları ve tevkifat uygulamasına yeni dahil edilen
sektörler konusunda açıklamalarda bulundu.

Meslek mensuplarının katkı verdiği son bölümde
soru ve cevaplar birlikte tartışıldı. Başta SMMM
Mustafa Yıldız, SMMM Ercan Kır, SMMM Gökhan Şahin,
SMMM Barış Sayan ve SMMM Mehmet Yeşilkaş olmak
üzere Tevkifata ilişkin karşılaştıkları özellikli konular
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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SGK HAFTASI
KUTLANDI

ODA ETKİNLİKLERİ
15 Mayıs 2012 tarihinde SGK Haftası
etkinlikleri çerçevesinde SGK İl
Müdürü Ahmet Erdoğan Ordu
SMMM Odasını ziyaret etti.

SGK Haftası nedeni ile TESK Otelde Ordu Valisi
Orhan Düzgün ve Ordu Belediyesi Başkanı Seyit Torun’un
da katıldığı, en çok prim ödeyen firmalar için ödül töreni
düzenlendi. Törene Ordu SMMM Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel de katıldı.
Hafta içerisinde ayrıca Ordu SMMM Odası Toplantı
salonunda Meslek Mensupları ve SGK İl Müdürü ve
Müdür Yardımcılarının katılımı ile SGK İle ilgili sorunlar
görüşüldü
Açılış Konuşmasında Ordu SMMM Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel şu hususlara değindi: Bildiğiniz gibi
Muhasebeci Mali Müşavirlik camiasının iki tane büyük
kuruma hizmet verdiği açık ve net. Bu kurumlar Maliye
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Dolayısıyla
Vergi Dairelerine ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine
mesailerimizin tamamını veriyoruz. Bu anlamda Vergi
İdaresi ne kadar önemli ise Sosyal Güvenlik Kurumu

da o kadar önemli. Çünkü bu işi hayata geçiren ve
dosya açılmasından kapatmasına kadar hatta teminat
çözümüne kadar mali müşavir ayağının olduğu bir
gerçek.
Ordu SGK İl Müdürü Ahmet Erdoğan: “Bildiğiniz
gibi sosyal güvenlik sistemi; sizlerin Sosyal
Güvenlik Kurumundan ayrı durmanız özellikle yeni
düzenlemeleriyle mümkün değil.” dedi. Konuşmasının
devamında Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında bilgiler
sunarken Muhasebeci Mali Müşavirlerin Sosyal Güvenlik
Kurumu hakkında görüşlerini ve isteklerini
dinledi.
SGK İl Müdürü Ahmet Erdoğan
katılımcılara teşekkürlerini sunarken Mali
Müşavirlerin SGK Kurumuna vermiş olduğu
destekten dolayı Mali Müşavirler adına Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel’e teşekkür plaket
sundular.
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KOBİ – TFRS Eğitimleri
Ordu Merkez ve Ünye
İlçelerinde Oluşturulan
Sınıflarda Düzenlendi

TÜRMOB Sürekli Eğitim Kapsamında, TTK Eğitimlerinden sonra 2.
Etap çalışması olarak KOBİ-TFRS Eğitimleri gerçekleştirildi. Ulubey – Gürgentepe – Gölköy – Mesudiye ve Perşembe ilçelerinde bulunan meslek mensupları
Ordu Merkezde Oda Toplantı Salonunda oluşturulan sınıfta KOBİ – TFRS Eğitimlerini tamamladılar.
Ordunun diğer ilçelerinde bulunan meslek mensupları ise Ünye ilçesinde bulunan Ünye Ticaret Odası – Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda
oluşturulan sınıfta eğitimlerini tamamladılar.
Eğitim, TESMER Eğitmeni Adem ALİKARA tarafından

gerçekleştirildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara eğitime katılım belgesi ve TESMER Eğitmenine teşekkür plaketi sunuldu.
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İlker Özokçu’dan
Ordu SMMM
Odasına Ziyaret

7. Muhasebe Formu nedeniyle Ordu’da bulunan
İlker Özokçu Ordu odasının yapmış olduğu faaliyetleri
ve çalışmaları kutlayarak gerek internet sitesi, gerek
basın yayın organları ve gerekse görsel medyada
meslektaşların yeterince temsil edildiğini, bu temsilin
ise odanın Ordu ilindeki saygınlığını arttırdığını

ODA ETKİNLİKLERİ
Eskişehir SMMM Odası Başkanı S.İLKER
ÖZOKCU, 01.05.2012 tarihinde Ordu
SMMM Odasını ziyaret etti.

söyledi. Başta Ertuğrul Yüksel olmak üzere tüm
ekibini bu çalışmalardan ötürü tebrik ettiğini söyledi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ise ziyareti ve nazik
düşünceleri nedeniyle teşekkür ederek Özokçu’ya bir
Orduspor forması hediye etti.

Kayseri SMMM
Oda Başkanı Suat
ÖZSOY ‘dan
Ziyaret
Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy
14.06.2012 tarihinde Ordu SMMM Odasını
ziyaret etti. Ziyaretçileri Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel karşıladı. Karşılıklı görüş
alışverişi yapıldı. Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel, Kayseri SMMM Oda Başkanı Suat
Özsoy’a teşekkürlerini sundu.
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Yozgat Defterdarı
Mustafa Işık’tan
Ordu SMMM
Odasına Ziyaret
Y o z g a t
Defterdarı Mustafa
Işık’ı, Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel, Oda
Sekreteri Bahadır Baş,
TÜRMOB 2000-2002
Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Şebçioğlu ve
Oda Basın Yayın Komisyonu üyesi M.Ender Sönmez
karşıladı.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel; Defterdarımızın
memleketinde bizleri ziyaret etmelerinden dolayı
son derece mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca Mali
Müşavirlik mesleğinin sorunları konusunda karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
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Hemşerimiz, Yozgat Defterdarı Mustafa
Işık 05 Temmuz 2012 tarihinde Ordu
SMMM Odasını ziyaret etti.

1953 Ordu doğumlu olan ve şu an Yozgat
Defterdarlığı görevini yapan Işık, fırsat buldukça
Ordu’ya geldiğini belirtti.
Mustafa Işık sözlerini şöyle sürdürdü: ” Oda
hizmet binasına ilk kez geldiğini, Ordu’lu meslek
mensuplarının böyle bir hizmet binasına sahip
oldukları için şanslı olduklarını ve Ordu’daki meslek
mensuplarına bu eseri kazandıran Oda Başkanı ve
çalışma arkadaşlarını kutladığını söyledi.”

Orduspor Kulübü
Hesapları Oda
Başkanı Ertuğrul
Yüksel Tarafından
Denetlendi
13 Nisan 2012 tarihinde Orduspor Denetleme
Kuruluna seçilen Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, 05
Temmuz 2012 tarihinde Orduspor kulübünü ziyaret
etti.
Ziyarette 13 Nisan 2012 – 30 Haziran 2012
tarihlerindeki hesaplar üzerinde rutin incelemelerde
bulundu.
Orduspor Kulüp Başkanı Doç.Dr.Nedim Türkmen
tarafından şeffaflık açısından hesapların denetlenmesi

için bir kurul oluşturmuştu.
Orduspor Kulübü Finans Müdürü Mali Müşavir
Hicabi Durmuş, hesaplar üzerinde bilgilendirme
ve açıklamalarda bulunmasıyla denetim sonlandı.
Denetleme Kurulu Başkanı SMMM Ertuğrul Yüksel,
Orduspor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Selim Şahin’e
de ziyarette bulunarak: “Orduspor Kulübü kayıtlarının
tek düzen muhasebe sistemi tebliğine ve yasal
mevzuata uygun tutulduğunu belirtirken, Orduspor’a
yeni sezonda başarılar diledi.”
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Odamız Üyeleri
“Yaza Merhaba”
Pikniğinde
Doyasıya
Eğlendiler

Mali Müşavirlerin pikniğine Ordu Defterdarı Erol
Pişkin ve daha önce Orduda defterdarlık yapan şimdi
ise Niğde Defterdarlığı yapan Cabir Döner de katıldı.
Yaza Merhaba Pikniği konusunda açıklamalarda
bulunan Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel şu açıklamalarda
bulundu.
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Ordu Mali Müşavirler Odası, 03.
Haziran 2012 Pazar günü “Yaza
Merhaba” pikniği düzenledi. Ulubey
Sayacabaşı Dinlenme Tesislerinde
düzenlenen pikniğe, Ordu Merkez,
Ünye, Fatsa ve Ulubey ilçelerinde
faaliyet gösteren yüze yakın meslek
mensubu ve aileleri ile birlikte yaklaşık
ikiyüz kişi katıldı.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel: Amacımız
yoğun bir iş yükü altında çalışan
meslek mensuplarını dinlendirmek.
“Odamızın yirmi yıllık tarihinde ilk defa
meslektaşlarımız ile bir arada yaza merhaba deme
şansını yakaladık. Amacımız, yoğun bir iş yükü altında
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çalışan meslek mensuplarını dinlendirebilmek,
meslek mensupları arasındaki birlik beraberlik ve
dayanışma duyusunu geliştirmek için haziran ayının
ilk Pazar günü“Yaza Merhaba” pikniği düzenledik.
Bundan sonra her yıl Haziran ayının ilk Pazar gününü
ilimizin değişik yerlerinde bu pikniği düzenlemek
istiyoruz.” dedi.
Yaza Merhaba Pikniğinde çeşitli etkinlikler
düzenlendi. 12 Kişinin katıldığı Tavla Turnuvasında
finali Murat Başaran Sağra ve Necmi Kara oynadı.
Çekişmeli geçen finali kazanan ve turnuvanın 1. Si
Necmi Kara oldu.
Yapılan bir başka yarışma ise en hızlı yoğurt
yeme yarışması idi. 16 Kişinin katıldığı yarışmada
birinci Ayhan Çavuşluğu oldu.
Nejdet Gözükanın sazı
mensupları neşeli anlar geçirdi.

eşliğinde

meslek

Yaza Merhaba Pikniğine Katılan Bazı Meslek
Mensuplarının Görüşleri İse Şu Şekilde:

Mali Müşavir Orhan Özgür: Birlikte
yaza merhaba diyoruz.
“Bu gün bu denli güzel bir ortamda bir araya
gelmekten son derece mutluyum. Meslektaşlarımızın
bir arada eğlenmeleri vakit geçirmeleri çok önemli.
Birlikte yaza merhaba demek, birlikte yaşama
kültürünü de geliştirmektedir. Bu etkinliği düzenleyen
Odamız Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Ayrıca
Sayacabaşı mesire alanı gerçekten çok güzel. Şehir
merkezine yakın bir mesafede ve herkesin kolayca
ulaşabileceği bir yer. Bu tür yaşam alanlarına sahip

çıkılması lazım. “ dedi.

Mali Müşavir Sinan Güvenç: Odamızın
2010 ve 2011 Yılında En Başarılı
Meslek Odası Seçilmesinin Tesadüf
Olmadığını, Bu Çaba ve Çalışmanın
Sonucu Olduğuna İnanıyorum.
“Öncelikle bu güzel etkinliği düzenleyen ve
bizleri bir araya getiren Oda Başkanımıza ve ekibine
teşekkür ediyorum. Ordu SMMM Odasının yaptığı
her etkinliğin altında büyük bir çaba var.2011 ve
2011 yıllarında Ordu da yılın en başarılı meslek odası
seçilmelerinin tesadüf olmadığını bu caba ve emeğin
sonucu olduğuna inanıyorum.
Bu etkinlikler neden çok önemli. Bu etkinliklerde
yoğun iş temposunun altında ezilen meslektaşlar
gülmekte eğlenmekte ve stresten uzaklaşmaktadır.
Ayrıca yoğun iş temposunda zaman ayırmayı
unuttuğumuz ailelerimiz ile bir arada olmakta bizler
için çok önemli. Bu yüzden de oda başkanımıza tekrar
teşekkür ediyorum “ dedi.

www.ordusmmmo.org.tr

Ağustos 2012

27

OSMMMO

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Mesleki Sorunlar
Aybastı Ve
Korganlı Meslek
Mensupları İle
Aybastı’da
Görüşüldü
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Ordu Mali Müşavirler Odası İlçe
Ziyaretlerini Aybastı ile sürdürdü.
Aybastı ve Korgan’da bulunan meslek
mensuplarının katıldığı toplantıya
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Başkan
Yardımcısı Sezai Kantar, Oda Sekreteri
Bahadır Baş, Denetleme Kurul Başkanı
Murat Başran Sağra, Denetleme
Kurul Üyesi Sayit Gültepe ve Mesleki
Mevzuat Komisyon Bşk.Yrd. Mustafa
Yıldız katıldı.

Yüksel: Yeni TTK İle
Başlayacak Yeni Döneme
Mali Müşavirler Hazır
Piyasa Hazır mı Göreceğiz!
Aybastı’da Mali Müşavir Mehmet
Yumbul’un bürosunda bir araya
gelen meslek mensuplarına Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel önümüzdeki
günlerde uygulamaya başlanacak Yeni
TTK konusunda bilgilendirmelerde
bulundu.
“Meslek mensuplarımız Yeni TTK’nın uygulanacağı
01 Temmuz 2012 ve sonrasına hazır ancak piyasa buna
hazır mı bundan emin değilim. Bu elbise piyasada yer
alan bazı şirketlere olmayacak; belki dar, belki bol gelecek
ama şuan benim gördüğüm yeni TTK’nın ilgilendirdiği
kesimlerden sadece Mali Müşavirler üzerine düşeni
yapmış ve dersine çalışmış görünüyor.” dedi.
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Baş: Muhasebe Sistemi Değişecek
Denetim Sistemi Değişecek Bu Sürece
Hazır Olmalıyız.
Oda Sekreteri Bahadır Baş ”Bizleri yeni bir dönem
bekliyor. Bu dönemde, muhasebe sistemi tamamen
değişecek, denetim sistemi tamamen değişecek. Başta
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kendimiz olmak üzere personelimizi ve müşterilerimizi
bu sürece hazırlamalıyız.
Odamızın düzenlediği TTK eğitimleri, Kobi TFRS
eğitimleri ve Excel Kurs eğitimleri bu sürecin en önemli
adımlarıdır.
Elbette pek çok sorunumuz var. Bu sorunların hepsini
aşacağız ama haksız rekabet sorunun merkezinde bizler
varız. Bizler bu sorunu kendi ilişkilerimiz ile çözmeliyiz.
Bu sorun kanun ile yasa ile yönetmelik ile çözülecek bir
sorun değil. Üç meslek mensubun bulunduğu bir ilçede
haksız rekabet, tahsilat sorunu olmamalı. Üç meslektaş
anlaşmalı parasını ödemeyene hizmet vermemeli bu
kadar basit.” Dedi.
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AYBASTI MAL MÜDÜRÜNE ZİYARET
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve beraberinde Aybastı
da büro sahibi meslek mensupları, Mali Müşavir Mehmet
Yumbul, Mali Müşavir Ali Vural Yılmaz, Mali Müşavir
Hüseyin İnanır ile Stajyer Erdal Evin ile birlikte Aybastı
Mal Müdürü Mehmet Aşçıoğlu’na nezaket ziyaretinde
bulundular.
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen toplantı da
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aybastı Mal
Müdürü Mehmet Aşçıoğlu “ Meslek Mensuplarına
katkıları için teşekkür ederken Oda Başkanına da nazik
ziyareti için teşekkür etti.
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Ulubey
Gürgentepe
Gölköy ve
Mesudiye
İlçelerindeki
Meslek Mensupları
Ziyaret Edildi
ULUBEY İLÇESİ
Ziyaretler Ulubey ilçesinde
bulunan Ömer Kol ve Şükrü Öksüz
ile başlandı.
Yeni Büro açan Şükrü Öksüz ziyaret
edildi. Yeni işyerinde hayırlı ve bol
kazançlı bir çalışma temennisinde
bulunan Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel
meslek mensubuna bir Atatürk
portresi hediye etti. Şükrü Öksüz
ise Oda Başkanına teşekkürlerini
sundu.
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Ordu Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası, 6 Temmuz
2012 tarihinde ilçe ziyaretlerini
Ulubey,Gürgentepe,Gölköy ve
Mesudiye ilçeleri ile sürdürdü.
Ziyarete Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel,
Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda Haksız
Rekabet Kurulu Başkanı Ahmet Sayan
ve TÜRMOB 2000-2002 Yönetim Kurulu
Üyesi Orhan Şebçioğlu katıldı.

Ömer Kola yapılan ziyarette ise
mesleki konular ile değişen TTK İle
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
GÜRGENTEPE İLÇESİ
Ulubey
ilçesinde
yapılan
ziyaretlerin ardından Gürgentepe
ilçede bulunan Mevlüdiye Adıgüzel
Töngelin bürosu ziyaret edildi.
Meslek mensubunun il dışında
olması nedeni ile çalışanları ile
görüşüldü.

www.ordusmmmo.org.tr

GÖLKÖY İLÇESİ
Gölköy ilçede ise Nuray Çelenk,
Şaban Top ve Sebahattin Özmen’inin
büroları ziyaret edildi. Meslek
mensupları geçen yılda Oda Başkanı
ve
Yöneticilerinin
kendilerini
ziyaret ettiğini aynı olayın bu yılda
sürmesinden memnun olduklarını,
oda yönetiminin meslektaşlar ile
kurduğu bağdan dolayı tebrik
ettiklerini söylediler.
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MESUDİYE İLÇESİ
Son Ziyaret en uzak ilçelerimizden olan Mesudiye
ilçemize yapıldı. Mesudiye ilçesinde tek meslek mensubu
Metin Ünal bürosunda ziyaret edildi.
Metin Ünal;
“Oda yönetiminin kendilerini
yalnız bırakmamasından, sorunları yerinde görmek
istemesinden, mesleki dayanışmaya verdiği önemden
dolayı kutluyorum. Odanın yaptığı internet sitesi
ile güncel mevzuatı takip ettiklerini ve en önemlisi
TÜRMOS programı ile uzaktan odanın bütün işlemlerini
yapabildiklerini bu kolaylığı sağlayan emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ise samimi ve sıcak
duygu ve düşünceleri için Metin Ünal’a teşekkürlerini
sundu.
Ziyaret edilen bürolara birer duvar saati hediye
edildi.
ERTUĞRUL
YÜKSEL’in
DEĞERLENDİRMESİ:
MESLEKTAŞLARIMIZ ÇALIŞMALARIMIZI GÖRÜYOR
VE HAKKI TESLİM EDİYOR.
Ziyaretlerin değerlendirmesini yapan Oda Başkanı
Ertuğrul Yüksel; “Geçen yıl başladığımız meslektaşlar
ile birlik beraberlik içerisinde sorunları çözme ve
mesleki paylaşımları gerçekleştirme projemizi bu yılda
sürdürüyoruz. Akkuş ve Kumru ilçelerimiz hariç bütün
ilçelerimizi ve meslektaşlarımızı ziyaret ettik. Sıkıntılarını,
sorunlarını dinledik. Onların öneri ve görüşleri ile bizlerin
öneri ve görüşlerini birleştirdik. Gittiğimiz her yerde
üyelerimizin Odamızın yapmış olduğu çalışmalardan
memnun olduklarını , Allah razı olsun dediklerini gördük.
Bu ise bizleri onurlandırdı. Mesele meslektaşımızı en
iyi şekilde temsil etmek, onların işlerini kolaylaştırmak
ve haklarını savunmaktı. Görüyoruz ki arkadaşlarımız
yapılan işleri görüyor ve bizlere iltifatı eksik etmiyorlar
yani hakkı teslim ediyor . Biz bütün arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimize devam edeceğiz.”
dedi.

Gölköy Şelalesi
Gölköy

Yeşilce
Gölköy Kalesi
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Meslek Mensuplarına Ziyaret
10 Nisan 2012 tarihinde
Ordu SMMM Odası
Başkanı Ertuğrul Yüksel ve
Oda Sekreteri Bahadır Baş
Ordu Merkez’de bulunan
bağımlı çalışan meslek
mensuplarına ziyarette
bulundular.

Ziyaretlere SMMM Fatma
Altunışık ile başlandı.
SMMM Fatma AltunışıK’a yapılan
ziyarette Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, odamız
tarafından yapılan eğitim ve seminerlerin
önemini ve özellikle TTK ve Kobi TFRS
konusunda bütün meslek mensuplarının
bu sürece hazırlanması gerektiğini söyledi.
Altunışık ise çalışmakta olduğu fındık sektörü
ve firma hakkında bilgiler verdi. SMMM Fatma
Altunışık yapmış oldukları ziyaretten dolayı,
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel`e ve Oda Sekreteri
Bahadır Baş`a teşekkürlerini sundu.

Ziyaretlere SMMM Haticegül
Türkeli ile devam edildi.
SMMM Haticegül Türkeli ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ve oda yetkililerine
bu nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.
Oda Başkanı Ertuğrul YükseL ise “Yeni TTK ile
birlikte kurumsal yönetim ilkelerinin her firma
için yönetim politikalarında belirleyici rol
üstleneceğini, meslek mensuplarının bağımlı
çalıştıkları firmaların kurumsal yapılarına
büyük katkılar sunabileceklerini söyledi. Bu
anlamda odamız tarafından yapılan yeni TTK
ve Kobi TFRS eğitimlerinin çok önemli bir
fonksiyonu olduğunu söyledi.
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10 Mayıs 2012 tarihinde Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul
Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş Ordu Merkez’de bulunan
meslek mensuplarına
ziyarette bulundular
Ziyaretlere SMMM Ruhan Güleç ile
başlandı
Oda Başkanı Yüksel yeni ofisine taşınmasından dolayı
SMMM Ruhan Güleç’e hayırlı olması dileklerinde bulundu.
SMMM Ruhan Güleç’e yapılan ziyarette Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel, TTK konusunda bütün meslek mensuplarının bu
sürece hazırlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca SMMM
Ruhan Güleç’in yanında staj yapan stajyeri Gülüşan Ergül
ile ilgili bilgiler aldı. SMMM Ruhan Güleç yapmış oldukları
ziyaretten dolayı, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel`e ve Oda
Sekreteri Bahadır Baş`a teşekkürlerini sundu.

Ziyaretlere SMMM Mustafa Bayri va
SMMM Halil İbrahim Ersoy ile devam
edildi
SMMM Mustafa Bayri ziyaretleri için teşekkürlerini
sundu. Yapılan ziyarette Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel odamız
kuruluşundan bugünlere kadar geldiği yolda ilerleyişi ve
yeni TTK konularında konuşuldu.
Ziyarette son olarak SMMM Halil İbrahim Ersoy’a
uğranıldı. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini sundu.
Ziyarette TTK ve meslek konularında bilgi alışverişinde
bulunuldu.

Ordu SMMM Odası Yönetim Kurulu,
gündemdeki konuların görüşülmesi ile ilgili

her hafta toplantılar düzenledi
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Vicdan
Muhasebesi
İstiyoruz
Ordu Mali Müşavirler Odasında 13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11:00 da
Basın Açıklaması yapıldı.
Mesleki Yasasının TBMM yasalaşmasının 23. yılında yapılan Basın Açıklamasını
“Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Başkan Yardımcısı Sezai Kantar, Oda Saymanı
Mustafa Çörtük ve Oda Sekreteri Bahadır Baş” yaptı.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel Şu Açıklamada Bulundu.:
“13 Haziran 1989 Meslek yasamızın SMMM Kanunun TBMM Kabul edildiği gündür. Onun İçin 13 Haziranda bu Basın açıklamasını yapıyoruz. Amacımız işimiz
aşımız mesleğimizidir. Hiçbir siyasi kurumu hiçi bir sivil
toplum örgütünü karşımıza almadan bu basın açıklamasını yapma gereği duyuyoruz . Amacımı meslektaşların
sorunlarını tüm kamuoyu ile paylaşmaktır.” dedi ve devam etti.”
Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte muhasebe meslek camiasının 500 bini bulan
onurlu çalışanları;3568 Sayılı Meslek Yasası’nın kabul edilişinin 23’üncü yıldönümü olan 13 Haziran 2012’de bugün; Siyasi Erk’den “Vicdan Muhasebesi” talebinde bulunuyor.
Bu talebin gerekçesi; Angaryaların bitmesi, Vesayete son verilmesi, Oldu Bitti’lerin yaşanmaması,
Mesleki geleceğimizin karartılmaması Ve en
önemlisi insanız, sosyal yaşamın onurlu bireyleri olduğumuzun unutulmaması içindir. Bugün “Yapılanların / yapılmayanların gözden geçirilmesi, doğru veya yanlışların
vicdan süzgecinden geçirilmesi” günü.

Yıllarca vergilerin toplanmasında İdare’nin en
güçlü “görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “çözüm
ortağı” görüldük, refahın paylaşılmasında ise, devletin
“yetim çocuğu“ olduk.

sinde “5’e 4”diye bilinen, TÜRMOB yönetiminde 80 bin
SMM’yi 4 üyenin, 4 bin YMM’yi ise 5 üyenin temsil ettiği
“azınlığın çoğunluğu yönettiği” antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını istedik. Duyulmadı!

OYSA BUGÜN..!

DÜN; TÜRMOB Genel Kurulu’nun iradesiyle oluşan yönetmeliklerin yayınlanması özellikle de binlerce
meslektaşımızın kariyerlerini ve geleceklerini ilgilendiren
‘yeni sınav hakkı’ çağrısında bulunduk. Sırtlarını döndüler!

Çatı Örgütümüz TÜRMOB ve ülkemiz genelinde 83 il ve ilçede örgütlü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları olarak “bıçak sırtı”
bile değil, “bıçağın kemiğe dayandığı” bir eşiğe getirildik. Adeta TÜRMOB ve Oda’larımızın “ölüm fermanı” yazılmaktadır. 23 yıllık mesleki örgütümüzün “şeffaf, hesap
verebilir, denetlenebilir” yapıları yok edilmek istenmektedir.

DÜN VESAYETE SON DERKEN, BUGÜN NE
OLDU, YARIN NE OLMAMALI!
DÜN; seçim sistemine yapılan müdahale ile, bugün atanmışların oluşturduğu kurumlarla odalarımızın
anayasal hakkı olan yetkileri elinden alınmaya, etkisizleştirilmeye hatta bertaraf edilmeye çalışılmaktadır.
DÜN; 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 35. Madde-

Yani herkes için “Vicdan Muhasebesi Günüdür!”
Bizler; akademik bir mesleğin mensupları olarak,
yıllardır kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin,
devletle kurduğu vergi finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde olduk. Bizler; demokratik ve sivil bir örgütlenmenin mensupları olarak, meslekte hem vicdanı hem de hukuksal ağır sorumluluklarla gecemizi gündüzümüze katarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde elimizi taşın altına koyduk.

34

Ağustos 2012

www.ordusmmmo.org.tr

DÜN; TÜRMOB genel kurulunda demokratik iradeyle kabul edilmiş meslek mensubunu yakından ilgilendiren ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen yönetmelikler hemen yayınlanmalı dedik. Gözardı edildi!
…OYSA BUGÜN; İlgili kuruluşların fikri alınmadan, bir gecede, Kanun Hükmündeki Kararname ‘yle,
9 üyeden 7’sinin bakanlıklardan atanan özerk olmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu oluşturdular. Üstelik “Yasama, yürütme ve
yargı” gibi süper yetkilerle donattılar!
BUGÜN; Denetim yapacak kurum ve müşavirlerden fahiş tutarlı ruhsat harçları talep ediyorlar. Mesleğin
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- Kesin mizan bildirimlerinin süresi içinde verilmemesi durumunda dahi özel usulsüzlük
cezası uygulandı.

Gelin; Artık ülkenin ekonomisine, özellikle mali
sistemine çok önemli katkıları olan meslek mensuplarımız ve örgütlerimizi zedeleyen girişimlere son verin.

- Mükellef bilgileri bildiriminin eksik ve yanlış verilmesi durumuna özel usulsüzlük cezası uygulandı.

Gelin; Meslektaşın ailesi ve sosyal yaşamın bir
parçası olduğunu unutmayın.

- Meslek mensupları tahsilat yapmamasına
rağmen serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zorunda olduğu için tahsil etmediği “geliri” ve KDV’sini beyan ederek mağdur edildi.
her aşamasında getirilen yüksek harçlarla meslek mensupları cezalandırılıp denetim, tekellere bırakılmak istenmektedir.
BUGÜN; Ülkemizde yüzbinlerce KOBİ’ye bağımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü kesilmek istenmektedir.
Oda Başkan Yardımcısı Sezai Kantar Şu Açıklamada Bulundu.:
… VE UYARIYORUZ!
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu TÜRMOB’la mutlaka işbirliği yapmalı, ûnvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek
mensupları için asla ve asla sınav getirmemelidir!
ANGARYALAR BİTSİN DERKEN, CEZALANDIRILDIK
/ YÜK KATARI OLDUK!
ANGARYA’lara karşı çıktık:
Bürokrasiyi azaltmak için kesin mizan formlarının
basitleştirilerek yıllık beyanname eki olarak alınmasını istedik.
“Mahsup–iade sorunları”, “internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birliğinin sağlanmasını talep ettik.
CEZA’larla sindirilmeye çalışıldık:
- Başta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı formlar
için bile özel usulsüzlük cezası uygulandı.

MESLEKTAŞA DESTEK İSTERKEN, ÖNÜMÜZE BARİYERLER GETİRİLDİ! KDV’Yİ
İNDİRMEDİLER
Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinde yüzde 18 olan
yüksek Katma Değer Vergisi oranını, birçok sektörde uygulandığı halde yüzde 8’e düşürmediler.

GİDERLERİMİZİ YOK SAYDILAR
Meslek mensubunun işiyle ilgili yaptığı her türlü
gideri vergi matrahından indirme hakkını uygulamadılar.
Oda Saymanı Mustafa Çörtük Şu Açıklamada
Bulundu.:
BUGÜN, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR!
Bizler meslek mensupları olarak böylesine ağır
sorunlarla boğuşurken gördük ki; bugün demokratik
meslek örgütü olma sorumluluğumuzun dahi önü kesilmek istenmektedir.
Çağdaş, bağımsız, yurtsever, emekten ve halktan yana, anti emperyalist, ırkçılık ve gericiliğe karşı, insan haklarını savunan, barıştan yana tavrımız yok sayılmaktadır.
Oysa bizler dün olduğu gibi bugün de; siyasete,
mesleki ve meslektaşın sorunlarının, ülkemizin sorunlarının bir parçası olduğu görüşüyle baktık ve bu konuda
asla taviz vermedik. Tüm meslek örgütleri için dillendirilen ve önerilen çerçeve tasarılarla meslek örgütlerinin örgütselmali yapıları, işleyiş ve faaliyet alanları işlevsizleştirilerek örgüt üye ilişkisi tahrip edilmeye çalışılmaktadır.
Bu duruma Sessiz kalmayacağız, izin vermeyeceğiz.

Gelin; Meslek mensuplarımızın aşağıdaki haklı
taleplerini yasal düzenlemelerle hayata geçirinki,

ÜLKEMİZ KAZANSIN!
Oda Sekreteri Bahadır Baş Şu Açıklamada Bulundu.:
Bir ay içerisinde 15-20 arası beyanname ve bildirimi veren süper muhasebecilere ne yazik ki idare tarafından Görünmez Adam muamelesi yapılıyor. Hakkı emeği
teslim edilmiyor. Talepleri göz ardı ediliyor. Bu durumun
düzeltilmesi için:
TALEPLERİMİZ
• Angaryalar kaldırılmalıdır!
• Başta 5 / 4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır!
• TÜRMOB Genel Kurulunca kabul edilen yönetmelikler
yayınlanmalıdır!
• Sınav mağdurlarının ek sınav talepleri yerine getirilmelidir!
• Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır!
• Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır!
• Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır!
• Denetim lisanslamasında asla sınav düşünülmemelidir!
• E-beyanname şifresi mükelleﬂere değil, meslek mensuplarına verilmelidir!
• Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır!
• Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir!
• Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütümüze bırakılmalıdır!
• Bakanlık vesayetine son verilmelidir!
• Meslek odalarını işlevsiz kılacak, çerçeve meslek yasasının oluşması asla düşünülmemelidir!
• MALİ TATİL işlevsel hale getirilmelidir!
Taleplerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır. Demokratik haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

BU SÜRECİN TAKİPCİSİ
OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN
ŞÜPHESİ OLMAMALIDIR.
www.ordusmmmo.org.tr
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Yeni Türk Ticaret
Kanunu
Beklentiler ve
Hayal Kırıklıkları
“Kanun insan haysiyetini kırmamalı;
kırıyorsa, kanun değil yumruktur. “
M. Gandhi

SMMM S. İlker ÖZOKÇU
Eskişehir SMMM Oda Başkanı

GİRİŞ

bilir Bir Toplum Hedeflendi

yınlanarak yürürlüğe girdi.

1957 yılında yürürlüğe giren ve
50 yıl önceki Türkiye ekonomisi normlarına göre hazırlanan Türk Ticaret Kanununun yerine Yeni TTK yaklaşık
on yıl süren hazırlık sürecinden sonra 14.02.2011 tarihinde yayımlanarak
günümüzün ekonomik değişimleri
dikkate alınarak yürürlüğe girdi.

Ülkemizde özellikle Anonim Şirketlerin Denetim Kurumlarının fonksiyonlarını yerine getirememesi, diğer sermaye şirketlerinde aile tipi yönetim anlayışının vergi odaklı finansal
tablo üretmeleri ve bu finansal verilerin kamuyu ve piyasayı yeterince bilgilendirememesi Sermaye Şirketlerinde Bağımsız Denetim olgusunu ortaya
çıkardı. Yeni TTK ( tırpanlanmadan önceki) da 397-398-399 ve 400’ ncü maddeler de Bağımsız Denetçi olgusu irdelenmiş ve SMMM ve YMM lerin bu
işi yapacağı belirtilmişti.

Değişiklik ile öne çıkan başlıklar şu
şekilde özetlenebilir.

Şirketlerin başarılı yönetilememesi, artan rekabet koşulları, tüm
dünyayı saran krizin etkileri, bölgesel
ve ulusal markalaşmış şirketlerin bile
iflas süreçlerine girmesi, şirket yöneticilerinin şirket varlıklarını koruyamamaları, daha etkin ticari kuralların uygulanması gereğini doğurmuştur.
HEDEFLER VE BEKLENTİLER
-Kurumsal Yönetim İlkelerinin Hayata Geçmesi
Yeni Türk Ticaret Kanunu birçok
şirket için önemli yükümlülükler ve
uyum gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Yeni kurumsal yönetim ilkelerinin şirketlerde uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır. Böylece sermaye şirketlerinin şeffaf, hesap verebilir, denetime
elverişli yapıya kavuşması için hazırlıkların yapılması zorunlu olacaktır.
-Bağımsız Denetim İle Hesap Vere-
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6102 Sayılı TTK nın Bağımsız Denetim konusunda meslek camiasında
yarattığı iyimser düşünce, meslek camiasını tetikledi. TÜRMOB eğitim seferberliği ilan etti. Bir yıllık hazırlıktan sonra eğitmenler ülkenin her yanında meslektaşların karşısına çıktı.
TÜRMOB’un hazırladığı eğitimlerde
adeta salonlar doldu taştı.
HAYAL KIRIKLIKLARI
6102 sayılı yeni TTK 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe girmeden söz konusu kanunda değişiklik yapan 6335
sayılı kanun 26.06.2012 tarihinde kabul edilerek 50 maddeyle 30 Haziran
2012 tarihinde Resmi Gazetede ya-

www.ordusmmmo.org.tr

Ticaret Ünvanı : İşyerleri görünür bir yerine tabela asmak zorundadır. İşletmede düzenlenen mektup
kayıt ve belgelerde şirketin ünvanı, ticaret sicili numarası,vergi numarası,
merkez adresi, zorunluluk kapsamında olanlarda internet adresinin belirtilmesi zorunludur. Ayrıca anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler internet sitelerinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin (limited şirketlerde
müdürlerin) ad soyadlarını, taahhüt
edilen ve ödenen sermaye miktarlarını da belirtmek zorundalar. (TTK. Mad
39/2)
Tescil İşlemeleri: Tescile tabi işlemlerin, işlem tarihinden itibaren 15
gün içinde tescil ve ilan ettirilmeleri
gerekir.
Ticari Defterler: Tacirler, yevmiye, kebir, envanter defteri tutarlar. Şirketler bu defterlerlerle birlikte ayrıca
aşağıdaki defterleri de tutmak zorundadırlar.
Yevmiye, Kebir, Envanter, Pay
Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri (A.Ş’ler tutar), Genel Kurul Muzake-

M A K A L E
re Defteri (A.Ş ve Ltd. Şti.’ler tutar)
Yukarıdaki defterlere her yılın
aralık ayında açılış tasdiki yapılır. Pay
defteri ve Gelek Kurul Muzakere Defterine bitene kadar devam edilir.
Yukarıdaki defterlerden sadece
yevmiye ve yönetim kurulu karar defterine takip edilen yılın Mart ayında
kapanış tasdiki yaptırmak zorunludur.
Defterlerin tasdiki sırasında Ticaret Sicili Tasdiknamesi aranır.
Saklama ve İbraz: Ticari defterler, finansal tablolar, faaliyet raporları
ve belgelerin ibraz ve saklama mükellefiyeti 10 yıldır. (TTK. Mad 82)
Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurulu’nun
Yetkisi: TMS konusunda bu kurum
yetkilidir. 514, 528 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla değişik işletme büyüklüğü, sektörler ve kar amacı gütmeyen kurumlar için özel ve istisna standart koymaya farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. TMS’de olmayan husular noktasında uluslararsı
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri uygulanır.
Şirketle İşlem Yapma ve Borçlanma Yasağı: Yönetim kurulu üyesi,
genel kuruldan izin almadan kendisi
veya başkası adına herhangi bir işlem
yapamaz. Aksi halde işlemin batıl olduğu ileri sürülebilir. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yakınları şirkete nakit borçlanamazlar. (TTK.
Mad 329)
Denetleme: Denetime tabi olacak şirketleri bakanlar kurulu tarafından belirlenir. Denetime tabi olacak şirketlerin denetim işlemi TFRS’ye
göre (TTK. Mad 397) yapılır. Denetçi,
şirket genel kurulu tarafından en geç
31.03.2013 tarihine kadar genel kurulca seçilir; tescil ve ilan ettirlir. (TTK.
Mad 399)
Denetçi Olabilecekler: 3568
sayılı yasa ile yetki almış SMMMve
YMM’lerden Kamu Gözetiimi DSK tarafından yetkilendirilmiş kişiler veya
ortakları bu kişilerden oluşan şirketler.
(TTK. Mad 400)
Tms Uygulaması: Kamu Gözetimi MDSK tarafından belirlenen şirketler 01.01.2013 itibariyle TMS uygulamasına geçecekler. (TTK. Geçici
Mad.6)

OSMMMO

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İnternet Sitesi: 1524 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü 1524 üncü
maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü anılan maddedeki içeriklerin
yayımlanmasına özgülemek zorundadır. (TTK. Mad 1524)
Yeni TTK’nın TBMM’de değişimi esnasında denetçilik faaliyeti önce
YMM ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı
Müfettişlerine yeni bir iş alanı olarak
tarif edildi. 84.000 Kişilik SMMM camiasından gelen tepkiler üzerine bu ayrımcılıkta geri adım atıldı. Denetçi tarifi konusunda Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
yetkilendirildi.
Meslek mensuplarının yaşadığı
şok daha geçmeden bu sefer de yetkilendirilen Kamu Gözetim Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Tebliğ taslağı yayınladı. Yayınlanan taslakta iş özde SMMM açısından
15 yıllık kıdem ve 4.400 TL gibi ekonomik bir rakama indirgenmiş, diğerleri
için ise sınav şartı getirilmiştir.
Meslek camiası DAĞIN ÖTEKİ TARAFINA taşınmak isterken, kendini bu
fikre odaklamış iken sadece son bir
ayda yaşananlar herkeste büyük bir
HAYAL KIRIKLIĞI yarattı.
SONUÇ
Yeni TTK’nın hazırlanması ve yürürlüğe girmesi sürecine, meslek örgütümüz her zaman destek vermiş ve
yeni kanuna duyulan ihtiyacı, zorunluluğu, ekonominin dinamiklerindeki
değişimlere uyumun önemini, gerekliliğini mesleki bilgi, tecrübelerimizle
her platformda ifade etti.
TÜRMOB öncülüğünde Yeni
TTK’ya hazırlanmak, kolaylıkla uyum
sağlamak için eğitim seferberliği ilan
edilmiş yüzlerce eğitmen sıkı bir programla eğitim programlarına hazırlanmıştırlar. Tüm odalarımızda da meslek mensuplarının uyum eğitimleri süratle başlamıştır. Hem de birçok ferdin
kaderini değiştirecek sınavlarda bile
uygulanmayan yüz tanıma sistemi ile

www.ordusmmmo.org.tr

devam takibi yapılarak.
Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yayınladığı tebliğ taslağı ile 3568 sayılı yasaya
göre staj ve sınav şartlarını sağlamış
ve yıllarca mesleki tecrübeyle donanmış meslek mensuplarımız adeta stajer dönemlerine geri taşımaya çalışmaktadır. Bu düzenleme ekonominin
gelişiminde asıl kahramanlar olarak
nitelendirebileceğimiz mali müşavirlerin bilgi, tecrübeleri görmezden gelinmiştir.
Oysa ki süreçleri uygulayan, kayıt altına alan, tabloların sonuçlarını yorumlayan, analizler yapan meslek mensuplarımız ticari ve/veya siyasi
kaygılarla sistem dışına itilmeye çalışılmaktadır. Çünkü bizler denetimleri kanuni zorunluluk olmasa da iç kontrol
sistemleriyle yürüttük ve tecrübe sahibi olduk.
Tüm bu uzun, zorlu çalışmalar ve
emeklerimiz hiçe sayılarak yasamızda belirtilen görev ve sorumluluklarımız ve sınavla elde ettiğimiz ruhsattan kaynaklanan çalışma alanlarımız
linç edilmektedir.
Yapılanlar, planlanalar için Meslek Örgütümüz ve Odalar bu anlayışa karşı demokratik tepkilerini ve yasal haklarını mutlaka kullanacaklardır.
Bundan öte asıl üzücü olan; ülkenin
vergi gelirlerinin toplanmasında en etkin role sahip, kendilerini yeni TTK ile
ortaya çıkacak “vergi için muhasebe
değil bilgi için muhasebe” anlayışına
adapte eden, bağımsız denetim konusunda eğitimlerini tamamlayan ve hesap verebilir bir toplum yaratılması konusunda baş aktör olmayı hedefleyen
bir camianın umutlarının yok edilmesidir.
Eline güç geçiren bunu kendi çıkarına kullanmak istiyor. Bakanlık bu
yetkiyi kendi çalışanlarına vermek istiyor, YMM’ler bize verilsin diyor ama
SMMM’ler saf dışı bırakılmak isteniyor
bunada TÜRMOB ve Odalar izin vermiyor.
Süreç neyi getirir nasıl olur kestirmek zor. Ama bildiğim tek bir şey
var “meslek camiası dağın öteki yakasına taşınma projesini asla rafa kaldırmayacaktır.”
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Teşvikli
Yatırımlarda
Vergi İndirimi
Uygulaması
İbrahim DEĞİRMENCİ
YMM / TÜRMOB Disiplin Kurulu Bşk. Yrd.
Giriş
2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 19 Haziran
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar kapsamında teşvikli yatırımlara uygulanacak destek unsurları;
a) Gümrük Vergisi muafiyeti.
b) Katma Değer Vergisi İstisnası.
c) Vergi İndirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Gelir Vergisi stopajı desteği.
f) Sigorta primi desteği.
g) Faiz desteği.
h) Kdv İadesi.
olarak belirlenmiştir. Biz bu makalemizde
destek unsurları arasında yer alan sadece “Vergi İndirimi”ni açıklamaya çalışarak,
uygulamada karşılaşılan sorunlara dikkat
çekmeye çalışacağız.
Yasal Düzenleme
Vergi İndirimine ilişkin yasal düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 32/A maddesinde 28.02.2009
tarihinden bugüne kadar yer almaktadır.
Ancak aynı maddenin 8’inci fıkrasında “bu
madde gelir vergisi mükellefleri hakkında
da uygulanır.” hükmü yer aldığından gelir
vergisi mükellefleri de vergi indiriminden
yararlanabilmektedir. Vergi İndirimine ilişkin Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan
madde hükmünde 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 39’uncu maddesiyle bazı değişiklikler yapılmıştır.
Maliye Bakanlığı yasal düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili olarak 2009 yılından bugüne kadar herhangi bir genel teb-
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liğ yada sirküler yayımlamamış bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen sınırlı sayıda özelge bulunmaktadır. Ancak aşağıda belirtileceği üzere, vergi indiriminin
uygulamasıyla ilgili olarak bir çok tartışmalı konu bulunmaktadır. Bu nedenle Maliye Bakanlığınca konuya ilişkin genel tebliğ yayımlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Vergi İndiriminden Kimler
Yararlanabilir
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A
maddesiyle düzenlenen vergi indiriminden kimlerin yararlanabileceği konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulunca yayımlanan sözkonusu
yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Karara göre; Ekonomi Bakanlığı tarafından
yatırım teşvik belgesine bağlanmış; büyük
ölçekli ve stratejik yatırımlar ile bölgesel
teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırım sahibi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi indirimi uygulamasından yararlanabileceklerdir. Diğer bir ifade ile genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesi almış
işletme sahipleri vergi indiriminden yararlanamazlar.
Vergi İndiriminden Ne Zaman Yararlanılabilir
Vergi indirimi; genel olarak teşvik
belgesine bağlanan yatırımın kısmen veya
tamamen tamamlanıp işletmeye geçilmesinden sonra, teşvikli yatırımdan elde edilen kazanca uygulanır ve yatırıma katkı
tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden vergi ödemeye devam edilir. Diğer bir ifade ile yatırım devam ederken yada işletmenin teşvik konusu yatırım
faaliyetleri dışında elde ettiği kazançlarına
www.ordusmmmo.org.tr

31.12.2012 tarihine kadar indirimli vergi
uygulanması mümkün değildir.
İndirimli vergi uygulamasından yararlanabilmek için teşvikli yatırımın bitirilmesi ve indirimin sadece teşvikli yatırımlardan elde edilen kazanca uygulanıyor
olması, bu teşvik tedbirinin “teşvik” olma
özelliğini ortadan kaldırmıştır. Yapılan
eleştiriler doğrultusunda 6322 sayılı Kanunun 39’uncu maddesiyle KVK’nın 32/A
maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere; yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım
harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra
kadar indirmeye veya %80’e kadar artırma
konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
Bakanlar Kurulunca bu oran Ordu
ilinin 5. bölgede yer alması nedeniyle %50
olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Şayet Ordu ilinde gerçekleştirilen teşvikli yatırım Organize Sanayi Bölgesinde yer alıyor ise bu oran %80 olarak uygulanacaktır. Konuya ilişkin örnek vermek gerekirse;
Ordu ilinde gerçekleştirilecek teşvikli yatırım için 100 TL’lık yatırıma katkı oranı öngörülmüş ise bunun %50’si olan 50 TL yatırım dönemi içerisinde işletmenin diğer
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden indirimli vergi ödemek suretiyle
faydalanılabilecektir. Diğer %50 için yatırımın bitirilmesi gerekecektir.

M A K A L E
Ancak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda, indirimli vergi oranı
uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte
tahsil edilecektir.
Yatırıma Katkı ve İndirim
Oranı’nın Tespiti
İndirimli Vergi uygulanmasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi
suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı
oranını ifade etmektedir.
Bakanlar Kurulu’na verilen yetki doğrultusunda Ordu ilinde uygulanacak yatırıma katkı oranları ile vergi indirim
oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Yatırıma
Yatırıma
Vergi
Başlama Tarihi
Katkı Oranı İndirim Oranı
01.01.2012 – 31.12.2013
40
80
01.01.2014 Sonrası
30
70
Dolayısıyla Ordu ilinde gerçekleştirilecek 1.000.000 TL’lık teşvikli yatırım tutarının 400.000 TL’sı yatırıma katkı tutarı
olarak Devletçe karşılanacaktır. Yatırımcı
Devletçe karşılanacak yatırıma katkı tutarını %80 indirimli vergi ödemek suretiyle
elde edecektir. Diğer bir ifade ile kurumlar
vergisi oranının %20 olduğu dikkate alınacak olursa, mükellefin yatırımdan elde ettiği kazanç üzerinden %20 değil, %80 indirimle %4 oranında kurumlar vergisi ödenecek, %16’lık eksik ödenen vergiler yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar uygulanmaya devam edilecektir.
Yatırıma Başlama Tarihi
Sözkonusu kararnameye göre yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için
Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı,
bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve
ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin
ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama
yapılması gerekmektedir.
Uygulamada bu koşulun yerine
getirilip-getirilmediğine ilişkin tespitin Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir
raporla yapılması istenilmektedir.
İndirim Uygulanacak Kazancın Tespiti
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İndirimli vergi uygulamasına esas
alınacak kazancın doğru tespit edilmesi
gerekmektedir. Bilindiği üzere teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri; komple yeni, tevsi, modernizasyon,
ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan
oluşmaktadır.
Yukarıda belirtildiği üzere esas itibariyle indirimli vergi oranının uygulanacağı
kazanç; teşvikli yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde edilen kazançtır.
Ancak asıl zorluk komple yeni yatırımların
dışında kalan yatırım cinslerinde elde edilen kazancın, teşvikli yatırım tutarına isabet eden kısmının ayrıştırılmasındadır. Bu
konuda sadece “tevsi” yatırımlarda kazancın nasıl tespit edileceğine ilişkin KVK’nın
32/A maddesinde aşağıdaki şekilde bir
belirleme yapılmıştır.
“Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde
ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit
edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde
tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi
yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit
kıymet tutarına, (devam eden yatırımlara
ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları
ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.”
Dikkat edileceği üzere yasa maddesinde kazancın ayrıştırılması sırasında dikkate alınacak veri kurumun aktifine kayıtlı bulunan sabit kıymet tutarlarıdır. Konuya ilişkin olarak verilen bir özelgede; “İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın şirketinizce ayrı bir şekilde belirlenmesine imkan bulunmaması halinde indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağı
kazanç, yatırım tutarının dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden
yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir. Oranlamada sabit kıymetler birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarları ile dikkate alınacaktır. Sabit kıymet ifadesinden
ise Vergi Usul Kanunun 313’üncü maddesi
uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerektiği tabiidir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
(28.12.2011 tarih ve 10-6 sayılı özelge)
Yasa maddesinde oranlamaya ilişkin
sabit kıymet tutarlarının dönem sonundaki tutarlarının esas alınacağının belirtilmiş
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olması son derece yanlış olmuştur. Bizce
teşvikli yatırımın aktifleştirildiği tarih itibariyle işletmede fiilen üretimde kullanılan
sabit kıymetler dikkate alınmak suretiyle
oranlama yapılması ve işletmedeki mevcut sabit kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmek suretiyle net defter değerleriyle oranlamada dikkate alınıyor olması gerekirdi. Ancak uygulamanın bu şekilde olabilmesi için yasa maddesinde değişiklik yapılması zorunluluğu vardır.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki
Makinaların
Finansal Kiralama Yoluyla İktisap Edilmesi:
Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar çerçevesinde finansal kiralama yoluyla iktisap edilen makineler dolayısıyla indirimli kurumlar vergisinden yararlanılması mümkündür. Maliye Bakanlığı konuya ilişkin olarak verdiği bir özelgede;
“2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 seri no.lu Tebliğin “Finansal Kiralama İşlemleri” başlıklı 29’uncu
maddesinin birinci fıkrasında teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama
yoluyla temin edilebileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yatırım
teşvik belgesine bağlanan yatırımlarınıza ilişkin olarak finansal kiralama yoluyla iktisap ettiğiniz yatırım malları dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde indirimli kurumlar vergisinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.” (15.09.2011 tarih ve 10-515-14-42 sayılı özelge)
Sonuç
Makalemizin yukarıdaki bölümlerinde indirimli vergi uygulamasını örnekle açıklamaya çalıştık. İndirimli vergi uygulaması, bir vergi teşviki olarak 2009 yılından itibaren uygulamaya konulmuş olmasına rağmen, bu teşvik tedbirinden fiilen yararlanabilmek için, teşvikli yatırımın
bitirilmesi ve biten yatırımdan elde edilen
kazanç üzerinden indirimli vergi ödenmesi öngörülmüş olması nedeniyle uygulamada gerçek anlamda teşvik niteliği kazanamamıştır.
Ancak 6322 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik ile bu teşvik hükmünden yararlanabilme kısmen de olsa yatırım dönemini de kapsayacak hale getirilmiş olması
nedeniyle 01.01.2013 tarihinden itibaren
uygulanabilir hale geleceğini düşünmekteyiz.
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Yabancı İşçi
İstihdamında
Son
Değişiklikler
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Baş İş Müfettişi –Ankara
Giriş

b.Süresiz Çalışma İzni

24.10.2011 tarih,28094 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2011/2306 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik 1
Şubat 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kanunla Türkiye’de kaçak çalışan
yabancı uyruklu işçilerin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır .

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok
taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda;
belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Yabancıların Çalışma İzinleri
Türkiye’de çalışacak yabancıların her
türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin
usul ve esaslar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Kanunun
22.maddesine göre hazırlanan 29.08.2003
tarih,25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
a.Süreli Çalışma İzni
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok
taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya
işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak
ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.
Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en
fazla iki yıl daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla
üç yıl daha uzatılabilir.
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c.Bağımsız Çalışma İzni
Bağımsız çalışma izni; yabancıların,
Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin
belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat
çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları,
mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.
d.Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar
Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve
eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre
koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni
olarak bulunanlar, doğrudan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Evli
kalma süresi üç yılı doldurmadan evliliğin
sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenme-
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si durumunda, çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder. Bu belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma
kapsamında değerlendirilir. Bakanlık, bu
kapsamda verdiği çalışma izin belgelerine
bu konuyla ilgili bilgilendirici kayıtları düşer.
e.Yerleşmiş Sayılan Yabancılar
Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş
olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan
yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai
olarak verilebilir. Yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet izinleri açısından bu kapsamda mütalaa ettiği kişiler anlaşılır. Bu yabancıların, emniyet makamlarından aldıkları durumlarını
kanıtlayan belgeyi diğer belgelerle birlikte başvuruları sırasında Bakanlığa iletmeleri gerekir.
f.Çalışma İzninden Muaf Olan
Yabancılar
1. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok
taraflı sözleşmelerle çalışma izninden
muaf tutulanlar.
2. Daimi ikametgâhları yurt dışında olup
bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler
amacıyla 1 aydan az, sportif faaliyetler
amacıyla 4 aydan az süre ile geçici olarak
Türkiye’ye gelecek yabancılar.
3. Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye
giriş tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek
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ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile
kanıtlamak koşuluyla gelenler.
4. Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye
ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş
tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek ve bu
durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar.
5. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak
Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı
geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanlar.
6. 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile
kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar.
7. Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile
eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı
sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler.
8. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal
Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında program süresince gelecek yabancılar.
9. Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık,
İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata
vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancılar.
10. Görev süresi 8 ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar.
11. Türkiye Futbol Federasyonunca veya
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan sözleşmeleri süresince, yabancı futbolcular ile diğer sporcu
ve antrenörler.
12. Devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden uygunluk onayı belgesi almış Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamları.
13. Türkiye Avrupa Birliği mali işbirliği
programları kapsamında yürütülen projelerde görevleri süresince, görevlendirilen
yabancı uzmanlar.
Bildirim Yükümlülüğü
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 18.maddesi hükmü gereği; Bağımsız çalışan yabancılar çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bi-
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timinden itibaren; Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden
itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet
akdinin sona erdiği tarihten itibaren, en
geç on beş gün içerisinde durumu Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek zorundadırlar. Bildirim yükümlüğü iş
sözleşmesinin son buluş nedenine bağlı değildir.
Cezai Hükümler
a. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde
yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir
yabancı için 2012 yılında 339 TL idarî para
cezası verilir. Fiilin tekrarı hâlinde idarî
para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
b. Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan
yabancıya 2012 yılında 679 TL idarî para
cezası verilir. Fiilin tekrarı hâlinde idarî
para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
c. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her
bir yabancı için 2012 yılında 6.795 TL idarî
para cezası verilir. Fiilin tekrarı hâlinde
idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının
konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde
sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
d.
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2012 yılında 2.717 TL idarî
para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince
kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
e.
İdarî para cezası ile cezalandırılan
bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar
ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.
1 Şubat 2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren
Bakanlar Kurulu Kararı İle Getirilen Düzenleme
Yabancı uyrukluların ülkemizdeki kalış
süreleri yeniden düzenlenmiştir .Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunda belirtilen vize muafiyet
süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90
gün iken, 180 gün zarfında 90 gün olarak
uygulanmak üzere değiştirildi. Örneğin;
01.03.2012 tarihinde ülkemize giriş yapan bir yabancı 90 gün kalıp, 30.05.2012

tarihinde ülkesine dönmek zorundadır.
Türkiye’den ayrıldığı tarihten ancak 90
gün sonra 28.08.2012 tarihinde tekrar giriş yaparak 90 gün daha kalabilecektir.
14 Şubat 2012 Tarihli Yönetmelik Değişikliği İle Getirilen Düzenleme
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine eklenen hüküm ile aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları belirlenen
değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılacaktır.
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
b. Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan
yabancılar,
c. İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet
izni verilmiş olan yabancılar,
d. İnsan ticareti mağduru olarak ikamet
izni verilmiş olan yabancılar,
e. Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı
olan yabancılar,
f. Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş
olan yabancılar.
Sonuç
1 Şubat 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yasal değişiklik ile ülkemizde turist olarak bulunan yabancıların bir defalık kalış süresi 180 gün içinde 90 günle sınırlandırılmıştır. Yabancı turistler, bu sürenin bitiminde çalışma izni almamaları durumunda ülkelerine döndükten ancak 90
gün sonra Türkiye’ye giriş yapabilecektir.
Önceden ülkelerinde bir gün kaldıktan
sonra Türkiye’ye dönebiliyordu.
Ükemizde özellikle ev hizmetlerinde çok sayıda yabancı hizmetçi, bakıcı vb.adlarla çalışma izni olmadan çalıştırılmaktadır. Okuyuculara özellikle ev hizmetlerinde çalışan yabancılar içinde çalışma izni alınmasının yasal zorunluluk olduğunu hatırlatırım.
Çalışma izni olmadan evde çocuk bakıcısı, temizlikci vb.adlarla yabancıları izinsiz çalıştıranlara her bir yabancı için 6.795
TL idari para cezası uygulanacaktır. Tekrarı
halinde ise ceza bir kat artırılacaktır.
Evde çocuk bakıcısı, temizlikci
vb.adlarla yabancı çalıştıran işveren asgari ücretin 1,5 katı tutarında (886,50 x 1,5 =
1.329,75 TL) ücret ödeyerek sigorta prim
ve vergi kesintilerini sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairesine yatırmakla sorumludur. Çalışma izni olmadan çalıştırmanın
tespit halinde ayrıca belirtilen kurumların
yaptırımıda uygulanabilecektir.

2

24.10.2011 tarih,28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu kararı.
14.02.2012 tarih,28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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2001–2010 Dönemi
Türkiye Ekonomisi:
Yapısal Reformlar ve
Küresel Kriz Gerçeği
Doç. Dr. Gürhan UYSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

Giriş
Bu yazının amacı, 2002-2010 dönemi Türk Ekonomisi’ni ve reformları ve
2008’de başlayan küresel krizi etüd etmektir.
Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm: 2001 Krizi ve Sonrası
Türkiye İktisat Tarihi’nde üç önemli dönüm noktası bulunmaktadır: 1.
Cumhuriyet’in kuruluşu ve Atatürk Dönemi atılımlar, 2. 24 Ocak 1980 kararları, ve 3. 1996 Gümrük Birliği antlaşması.
1996 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan
Gümrük Birliği (GB) anlaşması 2000 sonrası yaşanan ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Çünkü GB antlaşması, Türkiye Ekonomisi’nin 2001 sonrası dönemde ihracatını ve yabancı dış
sermaye yatırımlarını artrımasını sağlamıştır. 2000’lerde yaşanan ihracat artışı
ve yabancı sermaye girişlerinin temel nedeni AB ile imzalanan Gümrük Birliği’dir.
Aynı zamanda, bugün etkisini ciddi oranda hissettiğimiz cari açık sorunun temelini de gümrük birliği oluşturmaktadır. Örneğin, ihracatın %50’si AB ülkelerine yapılmaktadır. Bu GB ile mümkün olmuştur.
Türkiye’nin ihraç pazarlarını AB ülkeleri,
İran, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri oluşturmaktadır. Afrika ülkeleri de ihraç portföyüne katılmaya başlamıştır.
2001 ve sonrası Reformlar:
2001 Krizi, daha sonra yapılan ekonomik ve mali reformların yapılmasına neden olmuştur. Bıçak kemiğe da-
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yanmıştır. Kamu maliyesinde ve bankacılık kesiminde reformlar yapılmıştır. Örneğin, mali disiplin artırılmış, bütçe açığı kontrol altına alınmış ve faiz dışı fazla konseptine gereken önem verilmiştir.
Faiz dışı fazla, “devletin tasarruf etmesi”
olarak tanımlanabilir. Bunlar kamu maliyesi alanında yapılan reformlardır. Bankacılık kesiminde ise, IMF’den gelen kaynaklarla, bankaların sermaye yapısı güçlendirilmiş (ör.ödenmiş sermayeleri artırılmış), ve görev zararları azaltılmıştır.
2001 Krizinin temel nedeni, bankaların
mali yapılarının bozulması, bankaların
kaynak ihtiyacı ve kamu maliyesi’nde disiplinin bozulmasıdır. 2001 Krizi sonrası
dönemde bu iki konunun üzerine önemle gidilmiştir. Bankaların finansal yapısı
düzeltilmiş ve mali disiplin sağlanmıştır.
Finansal kesimde bankaların görev zararları azaltılmış ve kamu kesiminde disiplini sağlamak amacıyla faiz dışı fazla
konseptine ve bütçe disiplinine gereken
önem verilmiştir.
1994 ve 2001 krizinin temelinde
borçlanma ve artan bütçe açıkları gösterilebilir. 2012 krizinin bugünkü durumunda, AB ülkeleri benzer konumdadır. Artan borç yükü ve bütçe açıkları. Biz
2001 krizinden ihracat hamlesi ile çıktık
fakat bu yerel bir krizdi, sadece biz de
vardı. 2012 krizi tüm dünyayı sarmalıyor.
O nedenle farklı bir konseptte ihtiyacımız var. O da “neo-merkantalizm” olabilir:
Neomerkantalizm, uluslararası ticarette (ithalat ve ihracatta) ulusal paraların kullanılmasıdır. Bu daha önceki zawww.ordusmmmo.org.tr

manlarda İpek Yolu ve İpek Yolu’nda yapılan ticarette mevcuttu. Ticari mallar
ülke sınırları arasında serbestçe dolaşmakta, ve tüccarlar ulusal ülke paralarını kullanmaktaydılar. Yani Çin’den yüklediğiniz bir kervan rahatlıkla Avrupa’ya
kadar gelmekte, ve Örneğin, Avrupa’dan
yüklediğiniz bir ticari kervan Afrika’ya gidebilmekteydi. Örneğin, peygamber zamanında bir ticari kervan Medine’den
Şam’a kadar gidebilmekteydi. Buna iktisadi teori’de Merkantalizm denilmektedir. Oysa, bugünkü IMF iktisadi sistemde
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Buna göre, Türkiye ekonomisinde borçlanma eğilimi 1980’lerde başlamış, bu borçlanma ile uzun vadeli yatırımlara girişilmiştir. Fakat, 1990’larda, alınan borçların vadesi gelmiş, tekrar borç
alınarak cari borçlar ödenmiş ve, borçlar ve kamu açığı çevrilemez duruma gelince 1994 ve 2001 krizleri oluşmuştur.
1980’lerde atılan uzun vadeli yatırımların
geri dönüşleri, 2000’lerde alınmış ve GB
ile birlikte Türk ekonomisi ivme kazanmıştır.
2001 Krizi’nin temelinde kamu maliyesinde bozulma gösterilebilir. Nitekim,
2001 sonrası süreçte kamu maliyesi reformu yapılmıştır. Örneğin, faiz dışı fazla konseptti ile maliye tasarruf yapmış ve
kamu borçları ödenerek borç/GSMH oranı %60’ın altına inmiştir. 2001 Krizi öncesinde borç/GSMH oranı %90’dır. Bugün
Avrupa devletleri benzer durumdadır.
2001 krizi öncesi Türkiye’de borç/GSMH
oranı %90 olmuştur. Bugün Avrupa’da
bu oran %100’lerin üzerindedir. Örneğin, İtalya’da borç/GSMH oranı %150’dir.
Yani, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya
gibi devasa ekonomilerde, kamu borcu
milli gelirden fazladır. Bu durumdan kurtulmak yani krizden ve resesyondan çıkmak, neomerkantalizm ile mümkün olabilir.
2001 sonrası dönemde, 2008’e kadar istikrarlı büyüme yaşanmıştır. Bunda çok çeşitli dinamikler vardır. Örneğin,
kamu kesimi borçlanma gereğinin azalması, ihracat hamlesi, yabancı sermaye
yatırımlarında artış, Gümrük Birliği’nin
göreceli etkisi ve siyasal istikrar. 2000
sonrası dönemde, büyüme rakamlarında iniş-çıkış ve dalgalanmalar gözükmemektedir. Ortalama büyüme %7’dir.
Daha önceki dönemlerde, bir yıl %7 büyüme olduğunda, ertesi yıl %1 büyüme
olmaktadır. Bunun temel nedeni borçlanma, ve büyümenin borçlanma ile finanse edilmesidir. 1990–2000 döneminde ortalama %3 büyüme gerçekleşmiştir.
2002-2007 döneminde ortalama büyüme %7 olarak 2 kat olmuştur.
2001 sonrası dönemde yaşanan
büyümenin motoru kamu yatırımları değil, özel sektör yatırımları olmuştur. Bu
da ihracat ve yabancı sermaye ile sağlanan para girişleri ile, sermaye stoku ile
sağlanmıştır. 2001 sonrası ekonomik başarıda iki neden bulunmaktadır: 1. İhracat artışı, 2. Dış sermaye yatırımlarındaki
artış. Bu ikisi ekonomideki toplam para,
sermaye stokunu artırmış ve özel sektör
yatırımlarının kaynağını oluşturmuştur.
Buna göre, 2001 sonrası dönemi
ekonomik başarının modeli şöyle kurula-
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bilir:
İhracat Hamlesi

Kamu Borçlarının ödenmesi
Para Stoku

Yabancı Sermaye

Büyüme
Özel Sektör Yatırımları

Sonuç
2001 Krizinin etkisiyle yapılan yapısal reformlar ile Türkiye, 2008 krizinin birinci safhasında global ekonomiden pozitif olarak ayrışmıştır. İhracat hamlesi,
faiz dışı fazla, borç/GSMH oranının azalması ve %60’ın altına inmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin azalması ve bunun para piyasaları üzerindeki olumlu etkileri, özelleştirmeye hız verilmesi pozitif
ayrışmaya neden olmuştur.
2008 krizinin 2011’de başlayan
ikinci safhasında ise, gerek dış dünyada
kamu borçları ve bunun iç piyasadaki göreceli etkisi ile 2.dip ekonomide ağır etkisini hissettirmektedir. Gerek kamu borçları ve gerekse de birey borçları bireylerin satın alma gücünü zayıflatmakta ve
işletmelerin satışları azalmaktadır. Kamu
borçları nedeniyle, devletler gerekli yatırımları yapamamaktadır. Bu nedenle,
2008 Küresel Krizin sonlanması için AB
üyesi ülkelerin ve ülkelerin kamu borçlarını ödemesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, Türk Ekonomisi’nin
1990’larda yaşadığı benzer sıkıntıyı bugün AB ülkeleri yaşamaktadır. 2001’de
kamu kesimi borçlanma gereği ve borç/
milli gelir oranı %90’lara kadar yükselmiştir. Bu 2001 yerel kriz’i ile sonuçlanmıştır. Türkiye, kamu borç stokunu ihracat hamlesi ile ödemeyi başarmış, ihracat artışı ile borçlarını ödemiş ve özel
sektör yatırımları ile ekonomisini büyütmeyi başarmıştır. 2008 Küresel Krizin
sonlanması için AB ülkelerinin de borçlarını ödemesi ve borç/milli gelir oranını
%60’ın altına indirmesi gerekmektedir.
EK 1. Küresel Kriz Anatomisi: 20082012
2008 yılında başlayan global ölçekli krizin anatomisi şu şekilde çıkarılabilir.
Global Kriz 2008 yılı 3. Çeyrekte başladı.
Buna göre:
2008: 3. ve 4. çeyrekte daralma
2009: 1., 2., 3. çeyrekte küçülme ve 4.çeyrekte büyüme
2010: ekonomik toparlanma ve %9 ekonomik büyüme
2011: 1. ve 2. çeyrekte %11 büyüme, 3.
ve 4.çeyrekte 2.dip başlangıcı;
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2012: Küresel Kriz derinleşiyor ve etkisini
artırıyor. Kriz’in bu evresinde ‘ekonomik
çöküş’, beklentisi yükselmektedir. Fakat
Türk ekonomisinde göreceli toparlanma
başlamış ve ekonomik göstergeler 2008
öncesi rakamlara dönmüştür.
Örneğin, 2008 yılında başlayan
1.dip sürecinde ülkeler 1.dip’i bertaraf
etmek için borç aldılar. ve bu borçların
vadesi gelince de 2.dip başladı ve, kamu
borçları ödenemez ve çevrilemez düzeye
ulaştı ve bu nedenle, 2.dip etkisini artırarak sürdürmekte ve kriz derinleşmektedir.
1929 Krizi’nden çıkış için ekonomistler para ve maliye politikalarının uygulanması önerisinde bulunmuşlardır.
ABD’de Başkan Roosevelt maliye politikası önermiş ve İngiliz ekonomist John
M. Keynes ise para politikaları öngörüsünde bulunmuştur. Her ikisinin de
amacı ekonomide istihdamı artırmak ve
tam istihdamı sağlamaktır. Bu öngörüler sonucunda ekonomi literatüründe
IS-LM eğrileri ortaya çıkmıştır. IS-LM eğrileri ülke ekonomisinden para ve maliye politikaları’nın birlikte uygulanmasını
öngörmektedir. 1929 Ekonomik Buhranından para ve maliye politikaları birlikte
uygulanarak yani IS-LM Eğrisi ile çıkılmış,
olabilir.
Öte yandan, günümüzdeki Küresel
Kriz’in etkisini artırmasında temel neden
kamu borç stokları olabilir. AB üyesi ülkelerde kamu borç stoku olduğu müddetçe krizin ötelenmesi zor gözükmektedir.
Bu durum, Türk Ekonomisi’nin 1990’larda
yaşadığı duruma benzerdir. 1990’larda
kamu borç stoku ve milli gelir oranı çok
yüksekti ve orandaki bu yükseklik 1994
ve 2001 krizleri ile sonlanmıştır. AB üyesi
ülkelerin borçlarını ödemesi gerekmektedir. Fakat bu resesyonist ortamda bunun uzun zaman alması beklenmektedir.
Resesyon (durgunluk), işletmelerin piyasada yeterli satış yapamaması ve bunun
üretimi ve dolayısıyla büyümeyi azaltması olarak yorumlanabilir.
Global krizin bugünkü öldürücü
evresinde sorun, dış dünyada kamu borç
stoku ve iç piyasada talep yetersizliği ve
tüketicilerin satın alma gücünün zayıflamasıdır. Her ikisi de, hem kamu borçları hem de birey borçları ekonomide toplam talebi azaltmakta ve işletmeler satış
baskısı yaşamakta ve resesyon artmaktadır. 1929 Global Ekonomik Buhranı’nda,
o dönemki sorumlular, ekonomide toplam talebin artırılması gerektiğini ve bunun da para ve maliye politikaları ile olabileceğini ileri sürmüşlerdir.
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Yeni TTK
İle Başlayan
Süreç
Ünvanın ve Ticaret Sicil Numarasının
Belgelerde Gösterilmesi
Hepinizin bildiği gibi, Yeni Türk
Ticaret Kanunu bazı maddeleri değiştirilerek 01,07,2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ticari İşletmelerin uygulaması
gereken özellikli konuları sizlerle paylaşarak, bu sürece sıkıntı yaşamadan
dahil olabilmemiz için, önemli gördüğüm bazı maddeler hakkında açıklama yapmayı uygun buldum.
Yeni TTK. Yürürlükte olmasına rağmen henüz uygulama yönetmeliği ve tebliğleri yayınlanmadığından, ticaret sicil müdürlükleri de tescile tabi işlemlerle ilgili bir çok konuda ne yapacaklarını bilememektedirler. Bu nedenle uygulama ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
hazırlayacağı yönetmelik veya tebliğlerin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz.
Son değişiklikler ışığında hemen uygulanması gereken konulardan bir tanesi 39. maddedir. Bahsedilen maddenin emredici hükmü
ve uyulmaması halinde ise 51 maddesi ile getirilen ceza hükmü ikibin
TL. olup oldukça ağırdır. Bu nedenle
maddenin bir an önce emredici hükmüne uyulması kaçınılmazdır. Maddelerin neler olduğu sadeleştirilerek,
anlayacağınız şekilde bilgilerinize sunulmuştur.
TTK. Madde 39
1- “Her tacir, ticari işletmesine
ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle di-
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ğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.” denilerek, her Tacirin bir Ticaret Ünvanı olması ve bu
unvanı ticaret sicilinde tescil ettirmesi gerektiği, ayrıca işletmesiyle ilgili işlemleri bu ünvanı kullanarak imzalamasının zorunlu olduğu bilinmelidir.
2- Tescil edilen Ticaret Ünvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. (Tabela
olabilir, levha olabilir)
3- Ticari Mektuplarda (antetli kağıtlar) ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde; (Satış
Faturası, Per.Satış Fişi, S.Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu gb)
a) Sicil Numarası, (ticaret sicil numarası)
b) Ticaret Unvanı, (Tescil edilmiş olan)
c) İşletmenin Merkez Adresi (zaten
bütün belgelerde var)
d) web sitesi adresi (internet sitesi
kurma zorunluluğu olan şirketler için)
yazılması gerekmektedir.
Daha önce basımı yapılan Ticari belgelerde ticaret sicil numarası ve
web sitesi adresi gibi bilgiler bulunmayabilir, çünkü Anlaşmalı Matbaa
kuruluşları Vergi Levhalarındaki bilgilere göre Ticari Belge basımını yapmaktadırlar. Web sitesi konusunda
acele edilmemesi gerekir. Nedenine
gelince, firmanız web sitesi kurmak
zorunda olmayabilir, bu nedenle şimdilik elinizdeki Ticari belgelerinize Ticaret sicil numarasını yazarak kullan-
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manızı öneriyoruz.
MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.
(2) (-6335/6 md ile değişik fıkra) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine
okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. (kimlerin internet sitesi oluşturacağı bakanlar kuruluna yetki verilmiş olup, henüz bu konuda bir karara varılmamıştır.)
MADDE 51- (1) Bütün mahkemeler,
memurlar, ticaret ve sanayi odaları,
noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili ticaret (26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile) makamlara bildirmek zorundadırlar.
(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/7
md.) 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası
idari para cezasıyla cezalandırılır.

OSMMMO

M A K A L E

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Değişim
Ve
Liderlik
SMMM Rüstem GÜRLER

Günümüzde demokrasilerin en
önemli ölçütü yatay örgütlenme, işletme yapıları da buna dönüşüyor.
Lider otoritesine dayalı dikey örgütlenmeler her alanda terk ediliyor.
Yatay örgütlenmenin gereği
işletmeler;
- Sosyal paydaş
- İş sürekliliği (sürdürülebilirlik)
- Çevre
- İnovasyon
- Çeşitlilik
- Marka
gibi kavramları öne çıkardılar.
Bu değişimin gerekliliği;
- İş dünyasındaki her an değişebilirlik
- Teknolojik değişim
- Tüketicinin artan gücü
- Küresel kızışma ise değişimin etkenleri,
Yukarıdaki kavramlar gereği:
“Yöneticiler oldukları yerde durabilmek için artık koşmak zorundalar.
Yeni bir değişim dalgası gelene kadar nefes alacak zamanları yok” değerlendirmesi yapılıyor. Bu değerlendirmede en önemli faktör “zaman” diğer bir deyimle zamanı yönetmek.

rumda yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, adil ticaret en yaygın pazarlar olarak belirleniyor.
Eskiden başarı finansal kıstaslarla belirlenirken şimdi mal ve hizmetlerin sosyal maliyet faydasının
daha iyi anlaşılmasının hedeflendiği öne çıkıyor. Bu durumda lider ve
yöneticilerin yarattığı değerler denetime giderek daha açık hale geliyor. Bu şirketlerin etik değerleri öne
almalarının sonucu burada muhasebecilere olan gereksinim de belirlenmiş oluyor.
Bunların dışında;
- Kurumsal sosyal sorumluluk
- Y kuşağı
- İnternet - sosyal sorumluluk – Y kuşağı - Muhasebe ilişlisi
- IIP, standardı - İSO 260 000
standardı
- Hesap verilebilirlik
- Şeffaflık
- Geri bildirişim
- Zaman kumbarası gibi kavramlar lider ve yöneticinin vazgeçilmezleri.
Günümüz şirketlerinin en
önemli unsuru sosyal paydaş belirlenmesinde aşağıdaki tablo örnek

gösteriliyor.
Bazı görüşler:
- İyi bir yönetici veya lider önemli
meselelere odaklanır. Rakamları bilir ama ona ışık tutan şey rakamlar
değildir. Sosyal paydaşlarının katkılarından yararlanır ve onlara anlam
kazandırır.
Stephen Howard / Business in the Community
(BITC) CEO’su

-İnternet, şirket itibarını bir düğmeye basarak yok edebilir.
John Taylor / ACAS CEO’su

- En yaratıcı kuruluşlar çeşitlilik –
farklı ortamlar, cinsiyet,etnik grup ve
eğitim düzeylerinden insanlar – içerenlerdir. Çeşitliliği sadece daha kapsayıcı olmak için değil daha yaratıcı
olmak için teşvik etmeliyiz.
Andrew Summers / Şirket Evi Yürütme Kurulu
Başkanı

Günümüzde lider ve yöneticiler başarılı olmak için insan ruhunun
derinlerine inmek zorundalar.
Yukarıda yorum ve değerlendirmeyi “ YENİ LİDERLİK – Yeni
Ekonomide Sürdürülebilir Başarının Temeli” adlı kitabı okuduktan
sonra yaptım. “SİNPAŞ GYO” Kitaplarından yayımlandı.
Bu kitabın muhasebeci arkadaşlara yararlı olacağını düşünmekteyim.

Günümüzde birçok şirket sosyal girişim olarak kuruluyor. Gelir
üreterek, bu geliri topluma geri vermek ilkesiyle hareket ediliyor. Bu du-
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İhracat
Beyannamelerinde
Kapanma Süreci,
Fiili İhracat Tarihi
SMMM M.Ender SÖNMEZ

GİRİŞ
Dünya ticareti son yıllarda hızlı geliştirme göstermiş ve
ülkeler arasında ticari işlemler, dolayısıyla ülkemizde de ihracat
önemli derecede artış göstermiştir. İhraç edilen mal veya hizmet
faturasının hangi tarihe kayıt edileceği, hangi döviz kurunun
esas alınacağı, ihracat tesliminin hangi tarih sayılacağı muhasebe
kayıtları açısından önem arz etmektedir.
GELİŞME
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11.Maddesine göre
ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki
müşteriler için yapılan hizmetler KDV.den istisnadır. KDV Kanunun
12.Maddesinde bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için,
teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu
malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçerek bir dış
ülkeye vasıl olmasına hükmedilmiştir. Maddeden de anlaşılacağı
üzere ilgili ihracat faturasının kayıt edileceği ve KDV iadesinin talep
edileceği dönem açısından fatura yada gümrük beyannamesinin
düzenlenme tarihi değil fiili olarak ihracatın gerçekleştiği tarih
önem arz etmektedir.
T.C. Başbakanlık, Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanan
04.04.2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelge uyarınca, 1 Mayıs 2007
tarihinden itibaren ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin
kapatılması ile ilgili olarak gümrük idareleri tarafından aşağıda
belirtilen şekilde işlem yapılmaktadır;
1. İhracat beyannamesi iç gümrükte işlem gören ve buradan
karayolu ile transit edilerek sınır gümrük idaresinden yurt dışı edilen
ihraç eşyasına ilişkin TIR Karnelerinin/transit beyannamelerinin/
özet beyanların teyidi bilgisayar sistemi tarafından otomatik
olarak gerçekleştirilmekte,
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2. Deniz ve hava yolu ile yapılan taşımalarda
Gümrük Yönetmeliği’nin 541. maddesi hükümleri
çerçevesinde özet beyan verilmesi sağlanmakta, bu
kapsamda,
a) Taşıtın hareketinden önce verilen özet beyanlar,
deniz veya hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesi’ni
terk ettiği gün;
b) Taşıtın hareketinden sonra verilen özet beyanlar,
özet beyanın verildiği gün ilgili memur tarafından
kapatılmaktadır.
Böylelikle TIR Karneleri/transit beyannameleri/
özet beyanların sistem üzerinde uzaktan teyit yöntemi
ile veya ilgili memur tarafından kapanmasının ardından
ihracat beyannamesi kapanmaktadır.
Gümrük Müsteşarlığının www.gumruk.gov.tr
adlı internet sitesinin “ Online İşlemler” bölümündeki
“Detaylı Beyan Durum Sorgulama” kısmından
erişilebilen “VEDOP Sorgulama” seçeneği altında,
tescil numarası ile sorgulanan ihracat beyannamesinin
kapanma tarihi ile beyanname bilgilerinin Maliye
Bakanlığı’nın VEDOP Sistemi’ne aktarıldığı tarihin
kullanıcılar tarafından görüntülenmesi sağlanmaktadır.
Fiili ihraç tarihinin doğru olarak belirlenmesinde
döviz cinsinden işlemlerde kayıt kurunun hangi tarihli
kur olacağı tespitinde yanılgıya düşülebilecektir. VEDOP
sisteminde görülen fiili ihraç tarihinden önce gelen iş
günündeki TCMB tarafından 15:30’da ilan edilen efektif
döviz alış kuru ilgili ihracatın kayıt kuru olacaktır.
Örneğin; A firması 10750 nolu ihracat faturasını ve
9855EX001236545 gümrük beyannamesi 02.07.2012
tarihinde düzenlemiş, ihracat prosedürlerini yerine
getirmiş ve karayolu ile sevkiyatını yapmıştır.
Burada yapılması gereken VEDOP sisteminden
gümrük beyannamesine bağlı fiili ihracat tarihinin
saptanmasıdır. VEDOP sisteminde fiili ihracat tarihinin
13.07.2012 olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla fatura
kayıt kuru olarak 12.07.2012 tarihli TCMB Efektif alış
kuru esas alınmalıdır.
SONUÇ
İhracat işlemlerinin fiili ihraç tarihinin olduğu
dönem veya ayların tespiti açısından mutlaka VEDOP
sisteminden alınan veriye göre muhasebe kaydı ilgili
döneme yapılmalıdır. Yukarıda açıklandığı üzere özet
beyanların gemi kalkışından önce veya sonra gümrük
müdürlüğüne teslimine göre fiili ihraç tarihi değişiklik
göstermektedir. Aksi taktirde KDV iadesine başvuru
işlemlerinde iade talep edilecek dönemlerde farklılıklar
söz konusu olacak, döviz tutarlarının TL karşılığı
açısından matrah farkları oluşacaktır.
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Midi Torba Yasa
Tebliğ ve Getirdikleri
(6322 S.K.)
SMMM Mustafa YILDIZ
Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu Üyesi

31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme AlacaklarınıTahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 12 adet kanunda çeşitli değişiklikler yapılmış.
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
2. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
5. 492 sayılı Harçlar Kanunu
6. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ( kurum kazançlarıyla ilgili istisna)
8. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
9. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
(gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili)
10. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
11. 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun,
12. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Yazımda MALİYE BAKANLIĞI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ 283 BAHSETMEYE ÇALIŞAYIM
Esnaf muaflığı, basit usul, Stobaj teşviği konularından oluşmaktadır.
1-ESNAF MUAFLIĞI : G.V. kanunun 9. Maddesine 8. Bent olarak Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu
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maddesine 6322 sayılı Kanunla eklenen (8) numaralı
bent hükmü uyarınca;
El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık,
bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır.
Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için Gelir
Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı basit usule
tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
Buradaki amaç kaybolmaya yüz tutmuş kültürel
değerleri yeniden hayata geçirmek olarak algılanabilir.
Örnek : Bay (T), Trabzon ilinde kiraladığı işyerinde bakır işlemeciliği faaliyetinde bulunmakta ve münhasıran kendi ürettiği ürünleri satmaktadır. Basit usule
tabi olmanın genel şartlarını taşıyan Bay (T)’nin bu faaliyetinin dışında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Yaptığı faaliyet, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri
olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları kapsamında bulunan Bay (T), talep etmesi halinde esnaf muaflığından yararlanabilecektir. (UNUTULMAMALIKİ BAY (T)
başkaları tarafından üretilen BAKIR İŞLERİNİNİ de satması nedeniyle esnaf muaflığından faydalanamayacak
olup, durumuna göre basit veya gerçek usulde vergilendirilecektir).
Bu hükmün uygulanmasında G.V. 94. Maddesine göre tevkifat yapmak zorunda olanlar mal alımı yapması durumunda esnaf muaflığından yararlanan kişi
www.ordusmmmo.org.tr

adına % 2 tevkifat yapmak zorundadır.
Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince şekli ve
muhtevası G.V. 283.Tebliğden belirlenen belgeyi almak
üzere işyeri varsa işyerinin bulunduğu yoksa ikamet ettiği vergi dairesine başvurarak almak zorundadır. Alınan
belge 3 yıl geçerlidir.
2.BASİT USUL : 6322 sayılı Kanunun 7 nci
maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve 13 üncü maddesiyle
de aynı Kanuna Geçici 81 inci madde eklenmiştir.
“Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit
usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde
belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından,
yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren
gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi
48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden
takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin
eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit
edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.
Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı
başından itibaren, yeni işe başlayanlar ise işe başlama
tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmektedir.
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6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yapılan düzenlemeyle, basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile
bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.
Örnek : Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları
içinde servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve basit
usulde vergilendirilen Bay (G), vergi dairesine verdiği dilekçe ile 15/10/2012 tarihinden itibaren gerçek usulde
vergilendirme talebinde bulunmuştur. Bay (G), dilekçesinde belirttiği tarihten (15/10/2012) itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup, gerçek ve basit usulde
tespit edilen ticari kazançlarını 2013 yılının Mart ayında
birlikte beyan edecektir.
Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci
maddesi uyarınca faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olan mükelleflerin
basit usulde vergilendirmeye dönmeleri mümkün değildir.
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madde ile Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri
sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için, Ekonomi
Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen
yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden
terkin edilmesi imkânı sağlanmaktadır
Uygulamadan yararlanacak mükellefler
Geçici 80 inci madde kapsamında gelir
vergisi stopajı teşvikinden,
•
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olan,

- Ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi 35.000 TL
- Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi (200 x
119,91= 23.982 TL
- Hesaplanan asgari geçim indirimi(10) 15.000 TL
- Geçici 80 inci madde kapsamında terkin edilebilecek
tutar (23.982-15.000) 8.982 TL
- Vergi dairesine ödenecek tutar [35.000(15.000+8.982)] 11.018 TL
Örnekten de anlaşılacağı üzere, asgari ücret
üzerinden hesaplanan vergi tutarından, asgari geçim
indirimi tutarının mahsubu sonucu kalan tutar, Geçici
80 inci madde uyarınca terkin edilecek tutar olacaktır.
Ücretler üzerinden tevkif edilen vergi tutarından, asgari
geçim indirimi ile Geçici 80 inci madde uyarınca terkin
edilecek tutarın toplamının düşülmesinden sonra kalan
tutar vergi dairesine ödenecektir.

•
Tebliğin 4.3. numaralı bölümünde yer verilen iller ve ilçelerde gerçekleştirilen yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlayan,

MESLEKTAŞLARIMIN 2012/3305 SAYILI
BAKANLAR KURULU KARARINI OKUMALARINI
İSTERİM. BÖLGESEL YATIRIMLAR VE YARARLANMA ŞARTLARINA DİKKAT ETMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

İşin terk edilmesi veya eş ve/veya çocuklara
devredilmesi hallerinde ilgisine göre terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

•
Ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı
yaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan,

Benim tebliğ ve kanundan anladığım yorumum
TEŞVİK BELGESİ ZORUNLULUĞU.

•
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
aranılan şartları topluca taşıyan

Gerçek Usulden Basit Usule geçenlerde belge düzenlenmesi ve iptalleri konusunda kolaylık sağlanmış kullanılmayan belgeleri kullanma imkanı ve isterlerse mevcut
Ödeme kaydedici cihazları kullanmaları sağlanmıştır.

Uygulamanın esasları

GELİR VERGİSİ STOBAJ TEŞVİĞİ:

G.V. si 283 sıra nolu tebliğ ve 6322 S.K.
unutulan birkaç nokta mevcuttur. Bunların en önemlisi Stobaj Teşviğinde YATIRIM Teşvik Belgesini nerede ise
şart koşmakta diretmektedir. Ama 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararında esneklik mevcuttur olup Yatırımcının yapması gereken Defterdarlıklara ve de Ekonomi Bakanlığına yazı ile başvurmalarıdır.

Bu kapsamda istihdam edilen ücretlilerle ilgili asgari geçim indirimi, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacaktır.

Gerçek usulde vergilendirilenler ile basit usulün
şartlarını kaybeden mükelleflerin;

6322 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile Gelir
Vergisi Kanununa yayımını izleyen aybaşından itibaren
yürürlüğe girmek üzere;
GEÇİCİ MADDE 80- Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde
öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin
sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen
veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren
10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Gelir vergisi stopajı teşvikinin amacı
Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 80 inci

Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi
stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.

Terkin edilecek tutar, Geçici 80 inci madde uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari
ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından fazla olamayacağından, asgari ücret üzerinden hesaplanan tutardan asgari
geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutar
terkine konu edilecektir.
Örnek 8: (A) Ltd. Şti. tarafından Ekonomi Bakanlığınca onaylanmış teşvik belgesine istinaden Muş ilinde gerçekleştirilen ve 200 kişi istihdam edilen yatırımın
işletilmesine Ağustos 2012 döneminden itibaren başlanılmıştır. Fiilen istihdam edilen 200 işçinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı tutarı 35.000 TL
olup, asgari geçim indirimi bordrosunda bu işçiler için
hesaplanan asgari geçim indirimi tutarı ise 15.000 TL’dir.
Bu verilere göre, (A) Ltd. Şti.’nin 200 işçi için yararlanacağı terkin tutarı şöyle hesaplanacaktır:
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Bu makale sadece Gelir Vergisi yönü ile yazılmıştır. Unutulmamalıdır ki midi torba yasa da 12 Kanunda değişiklikler yapmıştır. Kanun koyucu kısmi olarak bazı düzenlemeleri faydalı görünmesine rağmen
Küçük esnafa yönelik Sigorta ve Stobaj desteklemeleri ile Kurumlar ve Gelir Vergisi teşviklerini unutmuştur.
Aynı ürünü üreten veya satan mükelleflerin işçilik maliyetleri değişeceği için Dengesiz bir piyasa oluşacaktır. UNUTMADIĞI İSE ORTA VE BÜYÜK YATIRIMLAR 2023
YILI CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 100. YILI.
“Türkiye Hazır Hedef 2023 ”
2023 yılında Allah ömür verirse hepimiz görürüz Global Dünya devlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
2023 kutlamalarını.
Belki biz oluruz Dünya Devlerinden biri!
Kaynak : 6322 Sayılı Kanun
Gelir Vergisi Genel Tebliğ Seri No:283
Türmob Sirkürleri
Adalet ve Kalkınma Partisi
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rında bir veya birden fazla işveren tarafından ay içerisinde
10 günden daha az süre ile çalıştırılan kişiler; 18 yaşını doldurmuş olmaları, bu çalışmaları dışında hizmet akdine tabi,
kendi adına ve hesabına bağımsız veya kamu görevlisi olarak çalışmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları, banka sandıklarına tabi çalışmalarının olmaması ve Kurum’dan
herhangi bir sebepten dolayı gelir veya aylık almamaları
şartı ile Kanun’un Ek 6. Maddesi kapsamında sigortalı sayılabileceklerdir.

ta kolları kapsamına alınmadıklarından, iş kazası ve meslek
hastalıkları gibi risk unsurları konusunda sosyal güvencenin dışında tutulmuşlardır. Özellikle şoförlerin çalışma şartları itibari ile sürekli trafikte olmaları, trafik kazası riskini son
derece artırmaktadır. Ancak kanun koyucu kişileri bu sigorta kolu ile ilişkilendirmeyerek olası durumlarda kişilerin geçici veya sürekli işgöremezlik ödeneği alabilmesinin ve kısa
vadeli sigorta kollarından sağlanabilecek diğer hakları kazanabilmesinin önüne geçmiştir.

Getirilen bu düzenlemenin araç sahiplerinin sosyal
güvenliğe ilişkin yükümlülüğü tamamen ortadan kaldırdığını söyleyebilmek mümkün değildir. Zira düzenleme yalnızca ay içerisinde 10 günden kısa süre ile çalışan kişileri
kapsamakla birlikte 10 günden fazla çalışan şoförler için
sosyal güvenliğe ilişkin tüm yükümlülükler işveren üzerinde devam etmektedir. Başka bir deyişle araç sahipleri işveren sıfatı ile 10 günden fazla süreli çalışan araç şoförlerini
sigortalı yapmak mecburiyetindedirler.

Ek-6. madde kapsamında yer alan kişilerin tabi olabilecekleri son sigorta kolu ise işsizlik sigortasıdır. Kanun koyucu işsizlik sigortası priminin ödenmesi konusunda kişileri serbest bırakmıştır. Bu bağlamda kişiler, hem kendilerine
hem de işverene ait olan toplam % 3 oranındaki işsizlik sigortası primini isterlerse ödeyebilecekler ve işsiz kaldıklarında şartlarının uygun olması durumunda işsizlik sigortası
fonundan faydalanabileceklerdir.

Kısmi süreli çalışan şoförler Ek 6. Madde ile getirilen yeni düzenleme ile kısmi süreli çalışmaları neticesinde
uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Buna göre ödenecek olan
sigorta prim oranı uzun vadeli sigorta kolları için % 20 ve
genel sağlık sigortası için de % 12,5 tir. Hemen belirtelim
ki bu kişiler çalıştıkları süreler kadar kısmi süreli değil; 2012
yılında 19 gün olmak üzere her yıl bir gün artırılacak şekilde primlerini ödeyecekler ve toplamda da ayda 30 gün sigortalı sayılacaklardır. Yani çalışma süreleri 10 günden az
olmasına rağmen 19 günden başlamak üzere her yıl bir
gün artacak şekilde prim ödeyecek; bunun karşılığında ise
Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi kapsamında 30 gün sigortalı kabul edileceklerdir. Bu durumda sigortalılar 2023 yılına kadar ödemedikleri bir süreyi de
sigortalı olarak kazanmış sayılacaklar ve önemli bir fayda
elde edeceklerdir. Sonuç olarak bu süreler yaşlılık ve ölüm
aylığına hak kazanma, malul sayılma gibi konularda geçerli olacaktır.
Ayrıca çalışan kişiler genel sağlık sigortası kapsamında olmalarından dolayı, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de genel sağlık sigortası kapsamında
sayılarak aynı diğer sigortalılar gibi her türlü sağlık hizmetinden faydalanabileceklerdir. Ancak bu hususta da yasa
koyucu bu kişileri primlerin ödenmesi hususunda 4/a lı
kapsamında değil 4/b li kapsamında ki gibi değerlendirmiş
ve kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun (3) 48 inci maddesine göre tecil ve
taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla
prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şartını getirmiştir.
Kısmi süreli çalışan şoförlerin sigortalılığının düzenlenmesi ile ilgili kısa vadeli sigorta kolları açısından önemli
bir eksiklik bulunmaktadır. Zira bu kişiler kısa vadeli sigor-

Bu kapsamdaki sigortalılar öncelikle araç sahibi ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapmak durumundadırlar.
Daha sonra SGK internet sitesinde yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş
Bildirgesi’ni”, araç sahibinin bağlı olduğu odaya onaylatmaları ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte SGK İl Müdürlükleri veya SGK Merkez Müdürlükleri’ne ilgili belgeler
ile müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Niteliği itibari ile istisnai olarak düzenlenmiş bir sigorta kolu olması nedeniyle, sigortalılığın devamı kısmi süreli iş sözleşmesinin varlığına bağlı bulunduğundan, araç sahibi ile şoför arasındaki iş
sözleşmenin süresinin bitiminde yenilenmesi ve yeni sözleşmenin de yine Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesi gerekmektedir.
Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısı, kapsamının
genişliği ile doğru orantılıdır. Bir sosyal güvenlik sisteminin
kapsamının geniş olması ise çalışma hayatına ilişkin koşullara uygun düzenlemelerin yapılması ile mümkündür. Bu
bağlamda yüksek oranda kayıt dışı çalışan taksi ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışan kişilerin sigortalılığı ile ilgili 6111 sayılı Kanun’la yeni bir düzenleme getirilmiş ve 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu hükümle taksi ve benzeri şehir içi
toplu taşıma araçlarında çalışan kişilerin sigortalılığı, yükümlülüklerin sigortalılar tarafından yerine getirilmesi kaydı ile genişletilmiştir. Ayrıca sigortalılık sürelerinin 4/a kapsamında değerlendirilmesi ise ayrı bir avantajdır. Uygulamanın yaygınlaşması, sektörel açıdan kayıt dışı istihdamı
da önleyecektir. Düzenleme ile ilgili en büyük eksiklik ise;
sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları dışında tutulması ve
özellikle olası trafik kazalarının iş kazası sayılmaması durumudur. İstekleri halinde işsizlik sigortasına bile dahil olabilen sigortalıların iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine
karşı korumasız bırakılmaları, konunun en önemli eksik yönünü oluşturmaktadır.
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Kapitalizmin sonu geldi
Almanya’da
uzmanlar insan
onuruna yaraşır
bir düzen için
alternatif model
arayışında

Liberal ekonominin fikir babaları küreselleşmenin bütün dünyaya
refah artışı bahşedeceğini öne sürüyordu. Ancak geçen yıllar bunun gerçek olmadığını gösterdi. İnsan onuruna yaraşır bir ekonomik düzen kurulamaz mı? Kurulsa, nasıl bir düzen
olur? Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Tutzing Akademisi’nde uzmanlar
bu sorulara yanıt aradı.
Küreselleşme ile birlikte son 2030 yılda sermaye, mal ve hizmetler
çok daha rahat yer değiştirebilir hale
geldi. Ancak uluslararası rekabete dayanıklı olabilmek için milli ekonomiler üzerindeki baskı da arttı. Milyarlarca insan daha fazla fakirleşti, içecek
su bulamaz hale geldi. Milyarlar tıbbi
bakımdan ve eğitimden yoksun yaşarken çevre tahribatı da endişe verici
boyutlara vardı.

Teğet geçme endişesi
1980’li ve 90’lı yıllarda liberalleşme başladığında Batılı demokrasiler,
bir daha kontrol altına alamayacakları bir gelişmeyi hızlandırdıklarını fark
edememişler miydi? Aynı zamanda
Club of Rome üyesi de olan Ulm Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Franz Josef Radermacher bu konuda, “Bu noktada milli demokrasilerin savunma gücü kalmamıştı. Küresel açıdan makul olanı kararlaştırma
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iradesi de yoktu. Herkes küreselleşmenin kendilerinden teğet geçmesinden endişeliydi. Dünya ekonomisinden tecrit olmaktan korkuluyordu.
Sonunda en iyi ikinci çözümde karar
kılındı. En iyi çözümü, yani insan onuruna uygun küresel ekonomik düzene geçilmesini hiçbirimiz tartışmak
istemedik” dedi.

İnsanca bir dünya
Ok yaydan fırlayınca asgari standartlar koymak zorlaştı. Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan 1999’da özel
sektöre asgari birtakım prensipler getirmek üzere “Küresel İlkeler Sözleşmesi” (Global Compact) adı altında
bir girişimde bulundu. Fransa’da öğretim üyeliği yapan sosyolog Julia
Rohloff, Annan’ın aynı zamanda değişime dinamizm kazandırmak için
bu öneriyi yaptığını söyledi. Rohloff ’a
göre ilk hedef, özel şirketlere insan ve
işçi haklarını, çevrenin korunmasını
ve şirketler bünyesindeki yolsuzlukla
mücadeleyi benimsetmek; ikincisi ise
özel sektörün katkısıyla daha insanca
bir dünya hedefine yaklaşmaktı.

Güven yok
Küreselleşmeyi daha sosyal ve
çevreyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne
binlerce kuruluş destek veriyor ama
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sözleşmenin katılanlar açısından bağlayıcılığı yok. Sadece niyet açıklamasında bulunmak yetiyor. Böyle olunca
da kontrol ve yaptırım mekanizmaları işletilemiyor. 2010’da sözleşmeyi bu
zaaflarından dolayı eleştiren Birleşmiş
Milletler teşkilatı bile kendi inisiyatifine güvenemiyor.

Demokrasinin içi boşaltıldı
Franz Josef Radermacher karanlık bir tablo çiziyor. Yıllardır sosyal ve
ekolojik standartlara uyulduğu bir piyasa ekonomisi modeli için uğraş veren Radermacher, hükümetlerin yasamada küresel ekonomik gelişmenin
gerisinde kaldığını ve bunun sonucunda da demokrasinin içinin boşaltıldığını şöyle anlattı: “Dünya ticaretini uluslararası sözleşmelerle düzenleyen Dünya Ticaret Örgütü’nü kurmuşuz ama teşkilatın kuralları bizi, çocukların esaret içinde ürettikleri malları satmaya zorluyor. Oysa Birleşmiş
Milletler bünyesinde çocukların çalıştırılmasını yasaklayan anlaşmalara imza atmış olan da biziz. Ama ticaret anlaşmalarına göre bu malların
ticaretini yapmazsak, kendimizi tahkimde buluyoruz. Bu mantık çizgisinde dünyamız aslında kimsenin arzulamadığı şeylere sahne oluyor.”
Kaynak: 16.07.2012 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi (http://www.
cumhuriyet.com.tr/?hn=352332)
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Aman Ordu’ya
Tuna Kiremitçi

gitmeyin!
Bakmayın Karadeniz’in en çağdaş,
en aydınlık şehri olmasına...

Siz siz olun, Ordu’ya gitmeyin.

Havaalanından oteline, plajından teleferiğine, turizm cenneti olmaya hazır gözükmesine aldırmayın.
Ne “Burada insanın ömrü uzar” diyene kulak asın ne de “Oksijenin yurdu Ordu” sözüne.
Geceleri dondurma yiyip gülüşerek dolaşan kızlı-erkekli gençler aklınızı çelmesin.
Şehirdeki insanı mest eden organik mi organik, sağlıklı mı sağlıklı hayatı unutun gitsin.
Ordu’luların “şehrimizi hakkıyla tanıtamıyoruz” demelerini de boş verin.
Ordu’ya sakın gitmeyin.
Burası öyle bir şehir ki, bir kez gelip vazgeçilecek gibi değil. Alışkanlık yapabilir.
Sonra bir de bakmışız üç-beş sene içinde meşhur olmuş. Turizm patlaması yaşanmış.
Grekler ve Slavlardan sonra, Akdeniz’i tamam eden bizler de onu keşfetmişiz.
Geldikçe harcıyoruz, harcadıkça sahipleniyoruz. Derken şehir değişmeye başlıyor.
Şimdiki sakinliği, huzuru, her türlü kaostan asude hali gidiyor, bir turizm şehri doğuyor.
Sokaklarında anlı şanlı meşhurlarımız fink atıyor. Tabii peşlerinde kameralar.
Organik hayatmış, bir tatlı huzurmuş, sağlıklı beslenmeymiş gayrı ara ki bulasın.
Sonunda bir de bakmışız, Karadeniz kıyısında yepyeni bir Antalya’mız olmuş.
Akdeniz kıyısındaki çirkin yapılaşma buraya da sıçramış.
Şimdiki halinden eser kalmamış.
Hatta bugünlerde “yavaş şehir” unvanı almaya hazırlanan perşembe bile hız rekoru peşinde.
Şehirlerini dünyaya açmak için yıllarca uğraşmış Ordulular “biz ne yaptık” diye kara kara düşünüyor.
Olmaz demeyin, olabilir. “Turizm cenneti” olmanın tam eşiğinde duruyor Ordu.
Siz siz olun gitmeyin. Gidecekseniz de iki kez düşünün. Bu yolun gidişi kolay, dönüşü zor.

Kaynak: Hürriyet (http://www.hurriyet.com.tr/magazin/yazarlar/20765720.asp)
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S T A J E R

Muhasebe
Mesleğinin Derinliği

Nalan TİRYAKİ
SMMM Stajeri

Neden bu mesleği seçtim: Abant İzet Baysal Üniversitesi –Akçakoca MYO İşletmecilik mezunuyum ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletmecilik Bölümünü bitirdim. Okul stajımı Mali müşavirlik bürosunda yaptım. Bu mesleği seçmemdeki en önemli etken
staj esnasında bu benim mesleğim olmalı dememdir. Dolayısı ile mesleği sevmiş olmam en önemli etken.
Okulumu bitirdikten sonra muhasebe bürosunda işe başladım
Aralık 2009 tarihinde staj sınavına başvurumu yaptım ve 2012 Mart döneminde Staja başlama sınavını kazandım.Mesleği sevmek sanırım staj
sınavını kazanmamı da beraberinde getirdi. Hem gün içerisinde ofiste
çalışmak hem de staj sınavına hazırlanmak zor ve uzun bir süreç oldu.
Stajımı Muhasebe Bürosunda yapıyorum. Genel anlamda muhasebenin ilk öğrenilebileceği yer olarak muhasebe bürolarını görüyorum. İlk etapta çalışma şartları, yoğunluğu, iş arkadaşlarımızla olan
ilişkilerimiz, ücretlerin azlığı mesleğe olan eğilimimizde etki etmektedir. Bazen tüm bunlar caydırıcı olabiliyor.Mali müşavirlik uzun bir süreç.
Üniversite mezunu olmak, staj sınavına hazırlanmak, kazanmak derken
staja başlamak ve sonrasında yeterlilik sınavı...Tüm bunlar için bu mesleği özümsemiş olmak en önemli ilkelerden iri olsa gerek..
Mesleğin önemi : Türkiyede muhasebe mesleği önemli bir kariyer hedefi olarak görülmektedir ve gelecekteki önemi korunmaktadır.
Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınıyor olması gibi bir görevi üstlenmesi en büyük etkisidir.
İlerleyen Yıllarda Meslek mensubunun tamamı sanıyorum ki Mali
Müşavir olacak. Bu Mali Müşavirlerin çok büyük kısmı ise üniversite mezunu olacak. Yüksek lisanslı mali müşavir sayısı artacak. Meslekte uzmanlaşma ve denetim en önemli konu başlıklarından olacak. Devletin
denetim elemanları da mali müşavirlik belgesi almadan denetim yapamayacaklar. Meslek mensubu için bu yıldan itibaren mecburi mesleki
eğitim başlayacak. Büro standartları ve kurumsallaşma devreye girecek. Zaman esaslı ücret tarifesi uygulaması başlayacak. Yeni TTK uygu-
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lamaya girecek. Kobiler için muhasebe standartları ve UFRS tüm kobilerde uygulanacak. Bunlara hazırlıklı olanlar meyvelerini yiyecekler…
Dolayısıyla gelişen topluma, ihtiyaçlara ayak uydurmak daha çok çalışmayı da berberinde getirecektir..
Büyük şirketler muhasebe ve finansman bölümüne eleman alırken aranan vasıflara SMMM belgesi sahibi olmayı da eklediler. Mesleğe girmek isteyen veya stajer aşamasındaki arkadaşlarımın kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Eleman ilanlarında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, en az beş yıllık tecrübeye sahip olmak, mali konularda öngörü, çözüm, takip ve sonuçlandırma
yeteneklerine sahip olmak, vergi mevzuatına hakim olmak, mali ve finansal raporlama konusunda deneyimli olmak, bütçe ve finansman
süreçlerinin yönetimini ve denetimini yapmak, analizler yapmak, cari
mutabakatlar yapmak gibi konular önemlilik arz ediyor. Bazı ilanlarda
yabancı dil şartı da olabilmekte. Bu konularda vasfı olanlar faydasını
görecektir. Dolayısıyla Mali Müşavirlik Mesleğini seçerken ne gibi sorumluluk taşıdığını görebilmek önem arz ediyor.
Sonuç.: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleği çok geniş bir kitleye hitap ediyor olması istediğimiz ilde ve kuruluşta iş imkanı bulmamız büyük bir olasılıktır. Muhasebe ve finans alanı bence dünyanın
geleceği diyebilirim. Çünkü gelir gider arasındaki dengeyi koruyabildiğimiz sürece bir işletmeyi ayakta tutabiliriz. Bunu sağlayan ise muhasebeciliktir. Bana göre her zaman önemi ve geleceği olan bir meslektir. En önemlisi her gün eğitimimizi bilgilerimizi yenilemek tazelemek zorundayız. Bu durum Bir taraftan yenilenmemize sebep olmakla birlikte sanırım mesleğin zor yanlarından biri de. Çünkü her yeni
gün, yeni ihtiyaçlar,gelişen teknolojiler derken bizler için ayrı bir yenilik getirmekte.
Muhasebeci, Edebiyatçı Asım Bezirci ‘ nin dediği gibi ; Ölçülü
davranmayı, yanlıştan korkmayı, belgeye dayanmayı, aklımı kullanmayı, duyguculuğa kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı,
olmayı muhasebe öğretti bana’ sözleri Muhasebe mesleğinin derinliğini ifade etmektedir.

Muhasebecilik yapıyorum ve meslek adına gördüğüm şey muhasebeci olmanın

BİR YAŞAM

BİÇİMİ OLMASI…

www.ordusmmmo.org.tr
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Yargı Kararları/Danıştay Kararları
Dairesi
VERGİ DAVA DAİRELERİ

Karar Yılı
2008

Karar No
759

Konu: DÜZENLEYİCİSİNDEN GERÇEKTEN EMTİA ALINDIĞI İDDİASI DIŞINDA KANIT SUNMAYAN DAVACININ FATURALARI KAYITLARINI ŞEKLEN BELGELENDİRMEK İÇİN TEMİN ETTİĞİNİN
KABULÜNDE YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI, HK.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri
Kurulunca,dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmesine gerek görülmeyerek dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Gerçekten bir emtia veya hizmet teslimine dayanmaksızın düzenlenen faturalardaki yüklenilmemiş katma değer vergisini indirim konusu yapması nedeniyle re’sen salınan
vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine karşı açılan davanın
reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı davacı tarafından
temyiz edilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
hesaplanarak, düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri kurala bağlanmıştır.
İndirim hakkından yararlanabilmenin ön şartı, teslim
ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, başka bir anlatımla, satın alındığı belirtilen hizmet veya
emtia için gerçekten katma değer vergisi yüklenilmiş olmasıdır.
Dava dosyasında bulunmadığı için istenen ve Ankara
5.Vergi Mahkemesinin E:2005/438 sayılı dosyasında bulunan
ve fotokopileri bu dava dosyasına iliştirilen davacı şirkete fatura
düzenleyen ... Yapı ve İnşaat Malzemeleri Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda; 22.2.2000 tarihinde inşaat malzemeleri toptan ticareti yapmak üzere bir milyar lira sermaye ile faaliyete başlayan şirketin işyerinde, 24.2.2000 ve 4.6.2001 tarihlerinde yapılan yoklamalarda, boş bir arsa ile 12 m2’lik konteynerden ibaret ve kiralık olan işyerinin ... İnşaat Malzemeleri Nakliyat Ticaret Limited
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Şirketi ile ortak kullanıldığının, işyerinde masa, sandalye ve bir
adet telefon bulunduğunun, demirbaş ve emtia bulunmadığının, işçi çalıştırılmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Vergi
dairesi kayıtları üzerinde yapılan araştırmada ise aynı işyerinin,
bu şirketin ortakları ile akrabaları tarafından aynı amaçla kurulan dört firma ile birlikte ... tarafından da kullanıldığının belirlendiği, bu firmalardan ... Çimento Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, ... İnşaat Malzemeleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, ... ile
... hakkında, sahte belge düzenlediklerine dair vergi tekniği raporları düzenlendiği belirlenmektedir. Şirketin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda da, defter kayıtları
ve belgelerle beyanlarının uyumsuz olduğunun, Haziran 2000
döneminden sonra defterlere herhangi bir kayıt yapılmadığının, şirketin alış faturalarının %98’inin, hakkında sahte fatura
düzenlediklerine ilişkin vergi tekniği raporları bulunan ..., ... İnşaat Elektrik Bilgisayar Reklam Matbaa Limited Şirketi, ... Yapı
Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ... İnşaat Taahhüt
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ... Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlendiği saptanmıştır. Davacıya tanzim olunan faturalara ilişkin sevk irsaliyelerinde belirtilen motorlu taşıt plakalarının sorgulanması sonucu büyük
kısmının inşaat malzemesi taşımayacak nitelikte özel otomobil olduğu, bir kısmının da tescil kaydı olmadığı; davacının tahsilat makbuzları ile ödeme yaptığı dönemlerde kasa hesabında
para bulunmadığı belirlenmiştir.
Vergi Usul Kanununun, vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı düzenleyen 3’üncü maddesinin (B) bendi, iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun düşmeyen iddiaların, ileri
süren tarafından kanıtlanmasını öngörmüştür.
Boş bir arsaya yerleştirilmiş 12 m2 alana sahip bir
konteyneri kendisi dışında dört ayrı ticari işletme ile birlikte iş
yeri olarak kiralamış olan, başka bir iş yeri ve düzenlediği faturalarda gösterilen emtiayı bulundurabileceği deposu ve iş
yeri olarak kullanıldığı iki ayrı yoklama ile saptanan konteynerde masa, sandalye ve telefondan başka demirbaşı ve istihdam
edilen işçisi bulunmayan bir şirketten gerçekten emtia alınması
ticari gereklere uygun bir durum değildir. Kendisine emtia teslim eden firmalar hakkında düzenlenen vergi tekniği raporla-

www.ordusmmmo.org.tr

rında, bu teslimlerin gerçek olmadığı ve faturaların fatura ticareti organizasyonu içinde düzenlendiği de belirlenen davacıya fatura düzenleyen şirketin sevk irsaliyelerinde plakaları yazılı
taşıtların büyük bir kısmının özel otomobil ve bir kısmının tescil
kaydı bulunmayan hayali plakaları içermesi, davacıya gerçekten emtia teslimi yapılmadığını, faturaların temsil ettiği işleme gerçek görüntüsü verebilmek üzere şeklen yerine getirildiğini göstermektedir. Sözü edilen şirketten gerçekten emtia aldığını soyut olarak iddia eden ve emtia bedelinin nakden ve
peşin ödendiğini ileri süren davacının yasal kayıtlarının, ödemenin belirtilen şekilde yapılmasına da elverişsiz olduğu inceleme sırasında saptandığından, başka bir kanıt sunamayan davacının, söz konusu faturaları alışlarını sadece belgelendirmek
amacıyla kayıtlarına dahil ettiğinin kabulünde yasanın yukarıda değinilen kuralına aykırılık bulunmamaktadır.
Gerçekten bir emtia teslimine veya hizmet ifasına dayanmayan faturaların maliyet kayıtlarına dahil edilip, bu belgelerde şeklen gösterilen ancak, gerçekten yüklenilmediği için
indirim konusu yapılması Katma Değer Vergisi Kanununa aykırı
olan vergileri konu edinen vergilendirmeler; vergiyi indirim konusu yapmakla yasanın izin vermediği indirim yoluyla ödenmesi gereken verginin azaltılan kısmını kapsamaktadır. Gelir
veya kurumlar vergisi yönünden, bu faturaların belgesiz yapılmış alışlar gözetilerek temin edildiğinin kanıtlanması halinde
farklı bir sonuca ulaşılmasının ya da fatura düzenleyenler hakkında fatura ticaretine ilişkin kazanç farkı nedeniyle vergilendirme yapılıp yapılmamasının, 3065 sayılı Yasanın öngörmediği bir indirimi beyannamesini verirken uygulayan davacı adına
yapılan vergilendirmeye etkisi de bulunmadığından, davanın
reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 19.12.2008 günlü yazısı ekinde gönderilen E:2005/438 sayılı dava dosyasının Ankara 5.Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 26.12.2008 gününde oyçokluğu ile
karar verildi.
(DAN-DER; SAYI : 122) BŞ/ÖEK
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Yargı Kararları/ Yargıtay Kararları
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/12153
K. 2005/38893
T. 8.12.2005

• MAZERETSİZ İŞE GELMEME GEREKÇESİYLE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ ( İşverenin Feshin Haklı Sebebe Dayandığını İspat Yükümlülüğü - İşveren İspat
Külfetinin Yerine Getirmediğinden İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
KARAR :
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi, iş akdinin 25.5.2003 tarihinde işveren
tarafından haksız feshedildiğini, devamsızlığının söz konusu
olmadığını, devamsızlık tutanaklarının tek taraflı tanzim edildiğini iddia ederek dava konusu alacak isteklerinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı işveren ise, davacının 22-23-24/Mayıs/2003
günlerinde mazeretsiz ve izinsiz işe gelmediğini, tutanak tanzim edildiğini, iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı feshedildiğini, davanın reddini savunmuştur.
Dinlenen davacı tanıkları, davacının işveren tarafından işten çıkarıldığını belirtmişlerdir. Davalı işveren, davacının 22-23 ve 24/Mayıs/2003 günlerinde işe gelmediğine dair

tutanak ibraz etmiş, ancak işveren davada tanık dinletmemiş,
başkaca da bir belge sunmamıştır. Belirtmek gerekir ki, iş akdinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde son bulduğunun ispat külfeti işverene aittir. İşveren bulunduğu konum itibarı ile her zaman, tek taraflı olarak tutanak tanzim etme imkanına sahiptir. İşsizliğin yoğun yaşandığı,
yeni bir iş bulma imkanının ve geçim şartlarının zor olduğunun
herkesçe bilindiği bir ortamda, 4 yıla yakın hizmeti bulunan bir
işçinin , ortada izah edilmiş bir sebep yok iken işe gelmemesi
hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İşveren, tutanak
tarihlerinde davacının işe gelmediğini tutanak tanıklarını dinleterek kanıtlayamamıştır. Kendisine yazılı fesih bildirimi dahi
yapmamıştır. Tüm bu durumlar karşısında iş akdinin davalı işveren tarafından haksız feshedildiğinin kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle davacının talep ettiği ihbar ve kıdem tazminat
isteklerinin hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde bu
taleplerin reddedilmesi hatalıdır.

3-Davacı, dava ve 3.12.2004 tarihli açıklama dilekçesinde 2003 yılına ait Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı
ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Bilirkişi tarafından bir ücret hesaplaması yapılmadığı gibi davacının bu talebi mahkemece de bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Bilindiği üzere, işçinin ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir. İşveren ücretin ödendiğini
bordro ve benzeri yazılı belgelerle ispatlamak zorundadır. Davalı işveren tarafından böyle bir belge ibraz edilmediğine göre
davacının ücret alacakları hesaplatılmalı ve mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Mahkemece, ücret alacak talebi hakkında bir hüküm kurulmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

sinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; mesleki kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin,
(2) numaralı bendinde de; hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya
iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç
giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine
veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderlerinin, serbest meslek
kazancının tespitinde hasılattan indirileceği, son fıkrasında ise,
her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlarının gider olarak indirilemeyeceği belirtilmiştir.

çen diğer kayıtlarda gösterilmesi ve 98 inci madde uyarınca da,
bir ay içinde yapılan ücret ödemelerinden tevkif edilen vergilerin ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya
tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde
ilgiliye iadesine,8.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargı Kararları- Mukteza
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
Sayı : B.07.1.GİB.4.31.15.01/GVK-5-17/
../07/2010
Konu : İşyerinde Çalışmakta Olan Eşe Ait SGK Giderleri
İlgi : …/07/2010 tarihli özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz işyerinizde sigortalı olarak çalışmakta olan eşinize ait sigorta (işçilik)
giderlerinin serbest meslek kazancınızın tespitinde gider sayılıp sayılmayacağı konusunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazancının
Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde;
“ Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye,
ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır...” hükmü yer
almaktadır.
Aynı Kanunun “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67
nci maddesinin birinci fıkrasında;
“ Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer
suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden
bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan
farktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci madde-

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Ücret, işverene
tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 94 üncü maddesi gereğince, gerçek gelirlerini
beyan etmeye mecbur olan serbest meslek erbabı tarafından
hizmet erbabına ödenen ücretlerden 103 ve 104 üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılması; yapılan tevkifatın 97
nci maddeye göre, ücret bordrosunda veya bordro yerine gewww.ordusmmmo.org.tr

Öte yandan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinde; Kuruma fiilen ödenmeyen
prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre; serbest meslek erbabının annesi,
babası, kardeşi ile eş ve çocuklarına hizmet akdine dayalı olarak yapılan ve Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü
maddeleri uyarınca vergilendirilen ücret ödemelerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkündür.
Ancak söz konusu ücret ödemelerinin serbest meslek erbabı
tarafından icra edilen mesleki faaliyetin idame ettirilmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olması gerektiği tabiidir.
Mesleki faaliyetin icra edilmesi ile ilgisi olmayan veya gerçek
bir hizmet akdine dayanmayan ücret ödemelerinin gider olarak
dikkate alınması mümkün değildir. Sosyal güvenlik primleri işveren payının ise, fiilen ödendiği tarihte gider yazılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ağustos 2012

59

OSMMMO

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

60

Ağustos 2012

BASINDA ODAMIZ

www.ordusmmmo.org.tr

OSMMMO

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

www.ordusmmmo.org.tr

Odamız internet sitesi,
her zaman siz meslek mensuplarının hizmetinde
Odamızda düzenlenen etkinlikler ve eğitimler

günlük olarak haberleştirilip yayınlanmaktadır.
Mevzuat değişiklikleri ve tebliğler

sitemizden

günlük olarak sitemiz “Duyurular” bölümünde yayınlanmakta ve

siz meslek mensuplarının e-posta adreslerine iletilmektedir.
“İnternet Şubesi” bölümünden siz meslek mensupları

Belge Talep, Müşteri Bildirim Listeleri,
İletişim Adresleri, Broç Bilgisi v.b.

işlemleri size özel bölümden gerçekleştirilebilmektedir.
İhtiyaç duyacağınız

“Form ve Dilekçeler”e kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
VE DAHA FAZLASI

AMACIMIZ: Günümüz teknolojilerine ayak uyduran, yenilikçi bir anlayışla
elektronik ortamda bilgiyi paylaşmak.

Saygılarımızla...
ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
www.ordusmmmo.org.tr
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İnsan bedeninde dolaşım sisteminin merkezi kalpdir ve 4 boşluktan oluşan, kastan yapılmış bir organdır. Kalbin içi ortasından yine bir kas yapısıyla sağ ve sol kalp olarak
iki ayrı boşluğa bölünür. Yapıları birbirinin aynıdır, fakat ilişkileri yoktur. Direkt ilişkili olmamasıda gerekir. Ayrıca sol tarafın kas yapısı daha fazladır. Her boşluk iki bölümü içerir, ince
duvarlı kulakçık yani atrium yukardadır ve kalbe dönen kanı
depolar. Kalın duvarlı olan kanı vücuda ve akciğere pompalayan ventrikül ise aşağıdadır. Her boşlukta kanın sadece bir
yöne akışını sağlayabilmek için bölümler arasında kapaklar
vardır. Bu dört bölüm tam bir uyum içinde çalışırlar. Kalbin
durmadan devamlı kasılması (sistol) ve genişlemesi (diyastol) vücutta kanın sürekli dolaşımını sağlar. Normalde yumruk büyüklüğünde ve ortalama 250 gr. ağırlığındadır. Kaburgaların arkasında perikard denilen bir zar ile çevrili olup sürtünmeyi azaltan bir sıvı içerisinde
bulunur. Kalbin miyokard denilen
kalın kas duvarı vardır ve bu onun
kasılmasını ve genişlemesini sağlar.
Yaşamımızın devamlılığını sağlayan metabolik faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin vücuttan uzaklaş37k oliağl)3(ş)3[(d)3(u)3( )-136(i)3(l)3(e)3( p3 )-153((u)3(z)3(a)3(k)6(l)3)3(r)3(k)3(a)boteslaşığ-
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Oruç Tutarken En İyi
10 Besin Seçimi

ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
Bildiğiniz gibi kan şekerini hızlı yükseltip
çabuk düşürmek kalp/damar hastalıklarına davetliye olacağı gibi genel anlamda sağlığınızı da
kötü yönde etkileyecektir. İftar saatleri kan şekeri çok düşük olduğundan, kısa sürede çok miktarda besin tüketimi isteği doğaldır. Yağ bakımından eksik, kompleks karbonhidratlar bakımından zengin beslenmenin kalp hastalıkları,
şeker hastalığı ve şişmanlığın oluşumunu önlemede önemli bir yol olduğunu son yıllarda yapılan araştırmalarda yaygın bir şekilde vurgulandığını hepimiz biliyoruz artık. Bence, yemeğe kan
şekerini hızlı yükseltmeyecek glisemik endeksi
düşük karbonhidratlar, hafif, az yağlı, posa miktarı fazla besinlerden başlamak en doğrusu. Sindirimi zorlaştırmayan, midede ağırlık yapmayan,
uyku bastırmayacak, bağırsaklarda kabızlık, şişkinlik gibi sağlık problemleri ortaya çıkarmayacak bir beslenme seçimi en ideali olacaktır. Bunlara maddeler halinde bir göz atalım…
İftar ve sahur yemekleri menüsü için en iyi 10
yemek listesi
1- Yulaf Ezmesi
Yulaf, içeriğindeki zengin aminoasitler,
bitkisel proteinler ve glisemik endeksi düşük olduğu için vücuda uzun süreli bir enerji sağlıyor
ve vücudun tüm işlevlerinin mükemmel bir şekilde düzenlenmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor ile kemik ve dişleri güçlendiriyor. (Fosfor ayrıca yağ ve protein metabolizması için de gerekli). ‘Bitkisel protein’ de denilen yulafta bol miktarda protein, lipid, lif, mineral
tuzlar, vitaminler ve B grubu vitaminleri bulunuyor. Düzenli olarak tüketildiğinde vücudu tazeleyip adeta yeniden yapılandırıyor.
2 - Kepekli Makarna
Sağlıklı beslenmek için veya kilo vermek
için çalışıyorsanız kepekli makarna en ideal seçimdir. Kepekli makarna un ve sudan oluşmuyor,
protein içeriği yüksek olan durum buğdayından
elde edilir, glisemik endeksi daha düşük olduğu
için kan şekerini hızlı yükseltmez, uzun zaman
tok tutabilir ve B vitamini için iyi bir kaynaktır. Kepekli makarna yemeyi tercih ettiğinizde önemli
olan şey sosudur, çünkü sos için seçtiğiniz içeriğin de sağlıklı olmasına dikkat etmelisiniz…
3- Süt, Peynir, Yoğurt ve Ayran
3-4 saat ve üzeri gibi bir zaman aç kaldığınızda vücudunuz için en önemli besin öğesi
nedir biliyor musunuz? Protein! Neden mi? çünkü bu kadar uzun zaman aç kaldığınızda vücudunuz katabolizma halini almaya başlamış demektir, yani enerji için kaslarınızı eritmeye başlayacaktır. Süt proteinleri, yani kazein ve whey,
stratejik açıdan tam zamanlı sağlık demektirler.

Whey çok hızlı sindirilip kaslara gönderilebildiği gibi kazein ise yavaş yavaş, saatlerce kanınıza
amino asit salgılanmasına izin verir.
4- Fasulye, Nohut, Mercimek
Glisemik endeksleri düşük olan bakliyatlar protein bakımından oldukça zengindirler. Bu
kompleks karbonhidratlar Ramazan ayı boyunca
tam bir sağlık kaynağı olabilirler. Tabi az yağ ile
pişirildikleri takdirde…
5- Kırmızı Et
Her ne kadar kırmızı et son 10 yılda inanılmaz suçlamalara maruz kalmış olsa da hormonel açıdan bakıldığında sağlığımız açısından vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Yağı temizlenmiş
kırmızı eti tercih ettiğinizde bilmelisiniz ki kaliteli bir protein kaynağının yanı sıra, aynı zamanda
testosteron arttırıcı çinko ve yağ yakışını ve protein sentezini hızlandırabilen CLA (Konjuge Linoleik Asit) kaynağı da tüketiyorsunuz. Lütfen
kırmızı eti yağda pişirerek bu çok değerli besini
mahvetmeyin!
6- Somon Balığı
Beynimizin yüzde 60’ı yağdan oluşuyor
ve bilim adamları bu yağın en azından yüzde
30’unun omega-3 yağ asitlerinden olduğu görüşünde. Çok kaliteli bir protein kaynağı olan somon balığı hem sağlıklı yağlar açısından hem de
bu yağların protein sentezlenmesini yavaşlatması bakımından mantıklı bir seçim olabilir.
7- Zeytinyağlı: Brokoli, Karnabahar,
Asparagus
Düşük kalori, düşük glisemik endeks, yüksek vitamin, yüksek amino asit değeri, vs.
8- Tam Tahıl Ekmeği
Boş verin pideyi… Tam tahıllı ekmekler,
daha yüksek besin değerine sahip oldukları için
beyaz ekmekten ve ramazan pidesinden daha
çok lif, protein, vitamin ve mineral içerirler. Yavaş sindirildikleri ve kan şekerini yükseltmedikleri için de ani acıkma hissi yaratmazlar.
9 - Menemen
Az yağlı, az tuzlu fakat bol sebzeli bir menemen günün her saatinde sağlık deposudur.
Neden sahurda farklı olsun ki? Yumurta proteini, dışarıdan alınması gerekli olan ‘elzem amino
asitleri’ yeterli ve dengeli miktarda içerdiğinden,
besinler içerisinde en kaliteli proteine sahip gıdanın yumurta olduğunu söyleyebiliriz.
10- Yeşil Zeytin
Zeytinyağında bulunan ve natürel antienflamatuar olan oleocanthal maddesi, kas ve
doku yenilenmesini sağlıklı bir şekilde hızlandı-
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rabilir. Yağ yakıcı, testosteron arttırıcı tek zincirli doymamış yağ molekülleri kalp/damar sağlığınız ve iyi kolesterol seviyelerinize de destek verecektir.
SAHURDA NE YEMELİ
Sahur menüsü ise yavaş sindirilen, kan
şekerini çok hızlı değiştirmeyecek, protein içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi uzun zaman
enerji sağlayıp acıkmayı geciktireceğinden iyi bir
strateji olacaktır. Örneğin, elit sporcular vücutları uzun zaman oruç halinde kalacağından yatmadan önce her gece “süt proteini kazeini” kullanarak kaslarına uzunca bir süre amino asit salgılanmasını sağlarlar. Bu, aynı şekilde sahur zamanı,
sağlık açısından oldukça geçerli bir yol olabilir.
Özellikle glisemik endeksi düşük kompleks karbonhidratlar, lifli gıdalar acıkmanızı geciktirecekleri gibi yavaş ama uzun zaman enerji sağlayarak
oruç tuttuğunuzu size hissettirmeyeceklerdir.
Beyaz undan yapılan rafine karbonhidratlar ve beyaz pirinç yemekler pek iyi bir seçim değildir, çünkü bunlar çok çabuk hazmedilirler ve
kısa süre sonra sizi tekrar acıktırırlar, çünkü kan
şekerini çok çabuk yükseltip sonrada çok hızlı
düşürürler. Öte yanda kompleks bir karbonhidrat kan şekeri seviyesini uzun süre dengede tutar.
Geleneksel Türk Mutfağında beyaz pirinç,
beyaz şekerli ve beyaz unlu mamüllerin yerini
inkâr edemesek de, bu besinleri minimuma indirgemenizi artık tüm uzmanlar tembihliyor. İnanın çok daha rahat bir Ramazan geçirmenizi sağlayacaktır; daha sağlıklı olacağınız da ispatlanmış
bir gerçek…
Oruç tutarken zayıflamak mümkün mü?
Kan şekerinizi, yani ensülin, yükseltmediğiniz sürece, evet... Uzmanlar tarafından önerildiği gibi,
kompleks karbonhidratlara bağlı kalır ve yukarıda değindiğim 3 beyazı minimuma indirebilirseniz, çok rahat bir şekilde Ramazan boyunca kilo
verebilirsiniz, çünkü ensülin hormonu vücutta
depolamayı seven bir hormondur. Yükselmediği
sürece yağ yakımı durmayacaktır... Ama glisemik
endeksi en yüksek besinlerden hurma ile oruç
açarsanız, kan şekerinizi direk sıçratırsınız. Bu da
yağ yakımını ani bir frenleme ile durdurur.
Ayrıca her zaman olduğu gibi, oruç tutarken de su tüketimine dikkat etmeliyiz. Bu
sene Ramazan ayı hem gündüzlerin uzun olduğu, hem de sıcakların yoğun olduğu bir döneme denk geldiğinden, yeterli ve dengeli sıvı alımı daha da önemli hale geldi. Sizi daha fazla susatan gıdalardan uzak durmalı, sık aralıklarla azar
azar su içmeye çalışmalısınız. En azından oruç zamanı gelene dek 3 litre su içimiş olmaya çalışın...
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Teknolojinin sürekli geliştiği dünyada ayak uydurması ve takip etmesi
oldukça zor. İnternet bizlere teknoloji hakkında pek çok yeni bilgiye
ulaşmamızda önemli bir rehber haline geldi. Teknoloji dünyasında da
değişmeyen tek şey değişimin kendisi.
Teknolojik ürünlerin satışında ve pazarlamasında, bir ürün hakkında
yayınlanan haberler, gösterimler ve şehir efsaneleri büyük önem taşıyor.
Hatta kimilerinin görüşüne göre bir ürün hakkında firmalar, kendi şehir
efsanelerini yayarak ürünlerin daha çok satılmasını bile hedeflediği
söylemler arasında.

LED Televizyonlar
Bu yazımızda
tüketicilerin ilgi
duyduğu ürünler ile
ilgili internet
dünyasında yayılan
haberlere yer
vermeye çalıştım.
Ayrıca ilgi
duyabileceğiniz
birkaç habere de yer
vermeye çalıştık.
Yazımızın sizlere ışık
tutacağını umut
ediyorum…
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Aslında LED teknolojisi yeni bir
teknoloji değil. Sadece bu teknolojinin geliştirilmesi ile yeni televizyonlarda kullanılmaya başlandı. Televizyonlardaki teknolojik gelişmesinin
yakın tarihine bakacak olursak LCD
teknolojisi, Plazma teknolojisi gibi
teknolojilerle karşı karşıya kalıyoruz.
Üretici firmalar her ürünü piyasaya
çıktıktan sonra bu ürünleri takip ederek tüketicilerden gelen istekleri değerlendirip hep daha iyisini ve farklı
teknolojileri araştırarak en iyiyi arama
yoluna gitti. Sonuç olarak görüldü ki
daha az enerji tüketen ve daha az bakım gerektiren LED teknolojisini televizyonlara adapte edildi.Ayrıca daha
da kaliteli renkler. İlk ticari LED lambanın 1962 yılında üretildiğini düşünürsek bugün gelinen nokta oldukça
başarılı. İnternetteki haberlere baktıwww.ordusmmmo.org.tr

ğımızda sürekli olarak SONY firması
göze çarpmakta.

Sony, 2012 model Bravia TV ailesini tanıttı
2012 BRAVIA TV Ailesi’nin beş
yıldızlı kahramanı: HX850
HX850, Sony’nin tümü, orta
ve üst segment seviyedeki 16 farklı modelden oluşan 2012 BRAVIA TV
Ailesi’nin yıldız ürünü olarak öne çıkıyor. İyi görüntü kalitesi ve incecik, şık tasarıma sahip HX850, Ev Eğlencesi Sektörünün Oscar’ları olarak bilinen What Hi-Fi Ses ve Görüntü Ödülleri’nin resmi internet sitesinin
incelemelerinde ve bilişim - teknoloji dergisi T3’ün testlerinde beş yıldızlı ürünler kategorisinde değerlendiriliyor.
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İki Dev Bir Araya Geliyor!
Sony ve Panasonic... İki Japon
devi, piyasayı sallamak için bir araya
geliyor. Peki ne yapacaklar?
Son zamanlarda Sony ve Panasonic’in
yeni OLED TV üretimine birlikte imza atacakları sık sık dile getirilmeye başlandı. Bu işbirliği sayesinde, son model ev eğlence sistemi
teknolojisi için müşteri giderlerini de kısmayı
planladıkları belirtiliyor.
Yeni televizyonların seri üretiminde ortak çalışacak bu iki teknoloji devi, biraz tuzlu
olan muadillerine nazaran, fiyat konusunda da devrim yapmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Samsung ve
LG de bu piyasaya el atmış durumda ve 55 inçlik OLED
TV üreten bu iki firmanın, ürünlerini 8.000 sterlin civarında piyasaya sürmeleri bekleniyor.
OLED TV konusunda ilk adımı atan firma olmasına rağmen, ilk örneklerin piyasadaki başarısızlığından
sonra Sony’nin mali durumu pek de iç açıcı boyutlarda değil. Bu bakımdan bir ortakla yola çıkmak, piyasada tutunma açısından da daha mantıklı bir hareket
olarak değerlendirilebilir.
Şimdilik Samsung ve LG’nin daha üstün göründüğü piyasada, makul fiyatlarla ortaya çıkmaları durumunda, ibre bir anda Sony ve Panasonic’e dönebilir.

2040’da dünyayı “sıyıracak”
2040 yılında dünyamızı “sıyıracak” olan taşın
bize çarpıp çarpmayacağı, bu tarihte belli
olacak!
2040 yılında dünyamızın yakınından geçecek
büyük asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali,
NASA’ya göre oldukça düşük.

Ocak 2011’de keşfedilen 140 metre uzunluğundaki Asteroid 2011 AG5’in dünyaya çarpma olasılığı, NASA’ya göre yüzde 1. NASA Near-Earth Object
Observation Program’dan program müdürü Lindley Johnson, konu hakkında şöyle konuştu: “Genel fikir, bu nesnenin çarpma olasılığının çok düşük olduğu yönünde, ancak yine de izlemede olacağız ve gereken ek gözlemler yapacağız.”
İlk olarak Arizona Üniversitesi tarafından işletilen
NASA destekli Catalina Sky Survey’in bulduğu gök cismi, 9 aydır izleniyor ancak şu an görüş mesafesinin biraz dışına çıkmış bulunuyor. Koşullar 2013’de daha iyi
olduğunda uzay ve yeryüzünde bulunan teleskoplar,
asteroidin izlediği yolu daha iyi algılayabilecek.
Gök cismi için kritik yıl, 2023 olacak. Asteroid,
2023’de dünyadan 1.6 milyon kilomere mesafeden
geçiş yapacak. 2011 AG5, bu yıl içinde anahtar deliği adı verilen 365 kilometre genişliğindeki alan içerisinden geçerse, dünyanın yerçekiminden etkilenerek 5 Şubat 2040’da bir çarpışmaya neden olabilecek.
Ancak Johnson’a göre bu anahtar deliğinden geçişin
gerçekleşmesi, çok uzak bir ihtimal.
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Geçici İşçilik, Kalıcı Yoksulluk:
Mevsimlik İşçiler

Her yıl binlerce işçi, günlük 10 ile 25
TL arası değişen rakamlarda yevmiye kazanmak için yaşadıkları yerlerden kalkıp
başka yerlere geçici olarak göç ediyorlar.
Birçoğu için yaşadıkları yerde kalarak yaşamlarını sürdürecek gelir elde etmek imkansızlaşmış, bazıları içinse artık oralarda
yaşamak imkansız hale gelmiş. Mevsimlik
işçi konusu yoksunluk ve yoksulluk, etnik
ayrımcılıkla iç içe geçmiş bir konu. Gezici ve
geçici tarım işçileri Türkiye’nin en yoksul insan grubunu oluşturmakta.

göçün nedenlerinden bazıları. Bahsedilen
tüm bu ekonomik ve siyasi nedenler sonucunda, mevsimlik işçilerin çoğunluğu Güneydoğudan geliyor ve bir kısmını çiftçiyken iflas edip tarımdan kopanlar oluşturuyor. Mevsimlik göçler özellikle tarım sektöründe geçici olarak duyulan işgücü ihtiyacını karşılıyor. Olumsuzluklara rağmen tarım
sektöründe kalanlar, geçimlerini sağlayabilmek için ücretli tarım işçiliğinin sürekli ve
yaygın olmadığı bölgelerden tarımsal faaliyetlerin dönem dönem yoğun olduğu bölgelere giderek iş arıyorlar. Türkiye’deki tarımsal faaliyetlerin yapısının bir sonucu olarak çalışma sürelerine göre “sürekli” ve “geçici” olarak ayrılan tarım işçilerinin büyük
bir çoğunluğunu mevsimlik yani geçici tarım işçileri oluşturuyor.
Sayılarla tarım sektörü ve mevsimlik
göç:

Bölgeler arası görülen ekonomik ve
sosyal dengesizlikler Türkiye’de iç göçün
en önemli sebeplerinden. Bunlara, hızlı nüfus artışı ile kırsalın nüfusu besleyemez hale
gelmesi, tarımda makineleşme, tarım kesiminin gelir dağılımından az pay alması ve
siyasi nedenler de ekleniyor. Bölgesel dengesizlikler sonucu oluşan göç, sonuçta bölgesel dengesizliğe neden olarak kısır döngü oluşturuyor1. Göçün artmasındaki diğer nedenlerden biri, kırsal alandaki aile
yapısında görülen geleneksel geniş ailelerin bölünerek, çekirdek aileleri oluşturmasıyla tarımsal üretim davranışlarının değişmesi. Zamanla toprak kaybeden aile, geçimini sağlamak için ek olarak mevsimlik tarım işçiliği yapmak zorunda kalıyor ve çekirdek aile olarak bir işgücü arz birimi haline geliyor2. Diğer türlü kazanım çok yetersiz kalacağından, çocuklar dahil ailenin tüm
bireylerinin çalışması zorunlu hale geliyor.
Bunun dışında, özellikle mevsimlik tarım işçiliğinin oluşmasının altında yatan diğer bir
neden zorunlu göç. Ailelerin ayrıldıkları bölgelerdeki silahlı çatışma, köylerin yakılması, tarım alanlarının yok edilmesi ve üretim
yapabilseler de ürettiklerini satabilecekleri
mekanizmalardan uzakta olmaları zorunlu
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Genel olarak tarım sektörü söz konusu olduğunda güvenilir bir sayı vermek zor
olsa da 12 yaşın altındaki çocukların da çalıştırıldığı göz önüne alınınca Türkiye’de tarım sektöründe çalışan 10-12 milyonluk bir
nüfusun olduğu düşünülmekte. Kadın ve
erkeklerin genel olarak işgücüne katılım
oranlarına baktığımızdaysa, kadının işgücüne katılım oranının 1955-1999 yılları arasında %70’ten %24’e düştüğü tespit edilmiş.
Buna rağmen tarımda kadınların katılımı
%45’te kalmış. Kadınların kendi içinde bakıldığındaysa işgücüne katılanların %66’sının tarımda çalıştığı belirlenmiş. Buna karşıt
olarak erkeklerinse %30’u tarım kesiminde
çalışmakta3. Mevsimlik tarım işçilerine baktığımızdaysa kayıtlara göre sayıları 190-200
bin civarında olsa da kayıtdışılığın yüksek
olduğu ve çocukların da çalıştırıldığı hesaba katılınca tahmini rakam bir milyonu buluyor.

Mevsimlik tarım işçiliği yaklaşık olarak yılın dört ayı yapılıyor. Karadeniz’de fındık, Ege’de yaş sebze ve zeytin, Çukurova’da
pamuk ve Orta Anadolu’da soğan, şeker
pancarı ve kayısı sektöründe toplama, çapa,
kurutma ve serme işlerinde çalışıyorlar. Geçimlerini sağlamak için çalışmaya istif şeklinde kamyon kasalarında yolculuk yaparak
giden aileler, gittikleri yerlerde de genellikle çadırlarda tek göz odalarda kalıyorlar. İşverenle işçi arasındaki, bölgelere ve ürüne göre genelde farklı adlandırılan – Ege
Bölgesi’nde dayıbaşı; Doğu, Güneydoğu ve
İç Anadolu’da elçi – aracılar, ailelere iş buluyor, ailelerin ulaşımını, nerede, hangi işlerde çalışacaklarını düzenleyip işçilere verilen
ücret üzerinden belli bir komisyon alıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine
göre 2005 yılında erkek bir mevsimlik işçinin aldığı ortalama günlük ücret 18 TL (en
yüksek 25, en düşük 12 TL), kadın bir mevsimlik işçinin ise ortalama 13 TL’ydi (en yüksek 23, en düşük 10 TL) (ücretler aracılara
verilen komisyonun düşülmemiş hali.)
Buraya kadar özetlenen durumdan
görülebildiği gibi, mevsimlik tarım işçilerinin başlıca problemlerini ulaşım, yolda ve
vardıkları yerlerde barınma ve konut, beslenme olanakları, çalışma koşulları (günde 12-13 saat çalışmak gibi) ve iş güvenliği, ücret, sosyal güvence, çocukların eğitimi
ve etnik ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaları
oluşturuyor.
İş sözleşmesine sahip olmayan geçici işçiler, iş güvencesizliğinin en çok yaşandığı kesimi oluşturuyor. Kaldı ki, kamu kesiminde çalışanların dışında kalan tarım işçilerinin birçok haktan yoksun olduğu ve
iş kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda
kapsam dışı bırakıldıkları düşünülürse geçici tarım işçileri için durumun daha kötü olması kaçınılmaz. Buna ek olarak mevsimlik işçilerin etnik ayrımcılığa maruz kaldıkları, potansiyel terörist muamelesi gördükleri ve ötekileştirildikleri görülüyor. Örneğin geçen yıl, Giresun, Samsun ve Ordu’da
Kürt işçiler yerine fındık toplamak için
Gürcistan’dan işçi getirilmesi yönünde karar alınmıştı.
“Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal,
Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Anali-
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zi” adlı çalışmaya göre mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin sosyo-ekonomik durumlarına ait bulgular şu şekilde: Çekirdek
ailelerden oluşuyorlar ve eğitim düzeyleri düşük, çoğunlukla Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nden gelen bu ailelerin başlıca gelir kaynaklarını mevsimlik tarım işçiliği oluşturmakta ve maddi imkansızlıklar içindeler.
İş güvenliği ve sosyal güvenlik haklarından
yararlanamıyorlar. Çalışmaya gelenlerin sayıları kayıt altında tutulmuyor. Araştırmanın
barınma koşulları ile ilgili bulguları ise şu şekilde: Sağlıksız ve konforsuz yerlerde ikamet
ediyorlar ve genellikle çadırlarda kalıyorlar.
Kaldıkları yerlerin evsel atıkların toplandığı
yerlere ve hayvan barınaklarına yakın olması, içme ve kullanma suyu temininin kontrolsüz olması nedeniyle ciddi sağlık problemleri oluşabiliyor. Araştırma sonucunda
getirilen öneri ise barınma yurdu yapılması. Bu yurtlarda, ailelere okuma-yazma, aile
planlaması, ev ve el işleri eğitimi verilmesi,
çocuklar için bakım ve eğitim tesisleri yapılması, işçi sayısına dair resmi kayıt tutulması,
sosyal aktiviteler düzenlenmesi, sağlık üniteleri ile işçi hakları konusunda bilgi ve danışma ofisleri kurulması öngörülmüş. Bu şekilde birçok sorunun üstesinden gelineceği,
mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarının büyük oranda yükseleceği ve bunlar
olurken ailelerin gelenek, görenek ve alışkanlıklarını terk etmelerine gerek kalmayacağı savunuluyor4.
Mevsimlik işçi aileleri içindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine baktığımızdaysa aynı oranda, hatta daha verimli çalıştıklarında dahi kadınların erkeklerden daha düşük ücret aldıklarını ve ödemelerin kadınlara değil eşlerine yapıldığını görüyoruz. Ayrıca çocuklara da çok daha düşük ücretlendirme yapılıyor. Özellikle kadın mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına yoğunlaşan
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için hazırlanan “Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve
Sorunları” adlı raporda, kadınların başlıca
sorunları; üretim ve ev işlerini birlikte yapmak zorunda kalmaları, eğitim düzeyinin
düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, sosyal güvencesizlik ve kendisinin kullanabileceği ücretli çalışma olanaklarının bulunmaması olarak belirlenmiş. Dikey sosyal
hareketliliğin en düşük ve yoksulluğun ileri seviyede olduğu geçici tarım işçi gruplarında, hem toplum hem de aile yaşamının
her alanında üzerlerine yüklenen sorumluluğun erkeklerden daha fazla olduğu kadın işçiler en fazla ezilen grubu oluşturuyor.
ILO için hazırlanan rapor sonucunda önerilen çalışmalardan bazıları: işçilerin barınma
koşullarının iyileştirilmesi, işgücünün arz
ve taleplerinin buluşturulmasının yanlızca aracılara bırakılmaması ve Türkiye İş Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sorumluluk taşıması amacıyla çalışma büroları kurulması. Raporda, çalışma koşulları ve
iş güvenliği konularında Türkiye’nin imza-

•
Çocuk işçiliği ve çocuk emeğinin istismarı ile etkin mücadele edilmesi,
•

İş aracılarının belgelendirilmesi,

•
bu tedbirler ve çalışmaların valiliklerin gözetim ve denetiminde yapılması,
•
İşveren, işçi ve aracılara bilgilendirme
ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.

lamış olduğu Avrupa Sosyal Şartı’na (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) uyması gerektiği hatırlatılmış. Sosyal güvence sorununu
en önemli sorun olarak gösteren çalışmada,
işlerin süreksizliği nedeniyle geçici tarım işçilerinin sosyal güvenceden yoksun bırakılmaması gerektiği vurgulanmış. İşçilerin, işveren ve aracıların insafına bırakılmaması
için ücret tespit komisyonları oluşturulması,
ulaşım sorununa karşılık olarak ulaşım büroları kurulması, sağlık sorununa karşılık gezici ekiplerle temel sağlık hizmetleri sunulması ve işçilere ve işverenlere ilkyardım bilgisi verilmesi önerilmiş.5
Konuyla ilgili olarak 25 Mart 2010
tarihinde Resmi Gazete’de mevsimlik tarım işçileriyle ilgili Başbakanlık Genelgesi 6 yayımlandı. Genelgenin bazı maddeleri şunlardan oluşuyor:
•
Konuyla ilgili kurum ve kuruluşların
koordinasyonunu sağlamak amacıyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu
oluşturulması,
•
İşçi, işveren ve aracı temsilcilerinin katılımı ile İl/İlçe Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri
İzleme Kurulu oluşturulması,
•
ulaşım ile ilgili koordinasyon sağlanması, trafik kontrollerinin ve tren seferlerinin arttırılması,
•
Asgari ihtiyaçların karşılanacağı barınma yerlerinin işverenlerce karşılanmasının sağlanması,
•
Al özel idarelerince toplulaştırılmış
uygun yerleşim yerleri oluşturulması,
•
Toplulaştırılmış çadır yerleşim yerlerinde seyyar kolaylık tesisleri kurulması,
•
İşçilerin ve ailelerin kimlik bilgilerinin
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu esaslarına göre alınması,
•
Mahalli kolluk kuvvetlerince konaklama yerlerinde gece ve gündüz devriye faaliyeti yapılması,
•

Düzenli sağlık taramaları yapılması,

•

Mobil sağlık ekipleri oluşturulması,

•
Zorunlu öğretim çağındaki çocukların kendi yörelerindeki veya gittikleri yerlerdeki yatılı ilköğretim bölge okullarına misafir öğrenci olarak alınmaları veya taşımalı
eğitim ya da mobil eğitim gibi imkanlardan
yararlanmaları,

25 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’nin mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından iyileştirmeye yönelik olması her ne kadar sevindirici olsa
da; yalnızca idari önlemler alması nedeniyle yeterli görülmüyor ve oluşması iyi niyete bırakılan hizmetler içeriyor. Oysaki, mevsimlik işçilerin çalışma koşullarının özel olarak yasayla düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca
genelgenin birçok maddesi tartışmalara yol
açıyor. Genelgenin sunduğu mevsimlik işçi
kamplarını Apartheid rejimine, Nazi uygulamalarına ve mülteci kampına benzetenler var. Maddelerin işçileri fişlemeye yönelik ve ayrımcı nitelikte olduğu, işçilerin seyahat, çalışma ve vatandaşlık haklarını tehdit ettiği tartışılıyor. Uygulamada görülenler de bunları doğrulayacak cinsten. İşçilerin Kürt olmaları nedeniyle defalarca Genel
Bilgi Taramaları’na tabii tutulmaları, adım
başı kontrol edilmeleri, kent merkezlerine
gidişlerinin engellenmeye çalışılması, kaldıkları ve çalıştıkları yerlerde devamlı gözetim altında tutulmaları verilebilecek örneklerden bazıları.
Mevsimlik işçilerin karşılaştıkları sorunların çözülmesi için bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin, siyasal iç
belirsizliklerin ve zorunlu göçün ortadan
kalkmasını beklemek çözümsüzlükle eşdeğer gibi. Kısa vadede bir an önce koşulların
düzeltilmesi ve sorunun birincil muhataplarının yani işverenlerin, çalışma koşulları,
iş güvenliği, sigorta gerekleri, ücret ve barınma konularında; işçilerin, çalışma sorumluluğu, aile planlaması, kadın-erkek ilişkileri ve çocuk bakımı konularında; devletinse
çalışma yasalarını denetlemek ve sosyoekonomik yapıyı düzeltmek konusunda
üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor.
Referanslar:
1- Halis Başel, Türkiye’de Nüfus Hareketlerinin ve İç Göçün Nedenleri, Sosyal
Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 53, 2007, s. 520
2- Başel, a.g.e., s. 535
3- Bülent Gülçubuk, Sema Gün, Mehmet Kılıç, Emine Olhan ve Nurettin Yıldırak, Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam
Koşulları ve Sorunları, Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye Temsilciliği, Ankara 2002, s.8
4- Şule Özbekmezci ve Sare Sahil, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi
Dergisi, cilt 19, no 3, 261-274, 2004
5- Gülçubuk ve diğerleri, a.g.e., s. 1-57
6- TC Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Genelge 2010/6,
Konu: Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi, 24 Mart 2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

•
Yetişkinlere okuma-yazma, sosyalkültürel faaliyetler ve meslek edindirme
kursları düzenlenmesi,

Kaynak :ODTÜ Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Topluluğu Aylık Düşünce Dergisi - Hariciye Dergisi
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Ordu Şehrinde
Çok Kültürlülük ve
Vona Adı
Hikmet Pala

2011 yılının Ağustos ayında Ordu Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. İsmail Doğan, ilçenin adını “Vona” ya çevirmek
için imza kampanyası açılacağı haberlerine tepki göstererek bir açıklama yapmıştı.
Ordu gazetelerinde yayınlanan açıklamasında İsmail Doğan; “Vona kesmez, az gelir. Atina yapalım, hatta belediyeyi Atina’ya bağlayıp başkanlığı da devredelim.
Hatta yetmez bütün tabelaları da Grek alfabesi ile yazalım” demişti.
Açıklamasının devamında “Bu imza kampanyasını açmak isteyenler Vona’nın ne anlama geldiğini biliyorlar mı acaba?” diye sormuş ve yanıtını da kendisi vermişti:
“Vona antik Helen dilinde Sığırların ve ineklerin
barındığı ahır anlamına gelmektedir.”
İsmail Doğan’ın açıkladığı bilgi tamamen Bilge Umar’ın “Türkiye’deki Tarihsel Adlar” kitabındaki bilgiye dayanmaktadır. Bilge Umar kitabında Vona adı ile ilgili
olarak şunları yazmıştır:
“Vona adının ilkçağdaki biçimi Boona idi. Hellen
dilinde “Sığır/İnek Yeri” anlamında bir Boon sözcüğü varsa
da, Boona diye bir sözcük saptayamadım, bu adın kökenini anlamını belirleyemedim.”
Dikkatli ya da az dikkatli okuyucu bu açıklamada
Bilge Umar’ın Vona’nın Helen dilinde “İnek Yeri” anlamına
geldiğini iddia ettiğini düşünmez. Bilge Umar, dürüst bir
biçimde “Bu adın kökenini, anlamını belirleyemedim” demektedir.
Sevan Nişanyan, Türkiye’de adı değiştirilen yerler
üzerine çalışması “Adını Unutan Ülke”de Vona’nın Yunanca Bouna’dan geldiğini ve anlamının Tepe olduğunu yazmaktadır.
Vona adı Türkçe midir, Helen kökenli midir, henüz
bilmiyoruz. Ancak Anadolu’ya gelen Türkler, burayı yurt
tuttuklarında, kendilerinden önce kullanılan birçok yer
adını biraz değiştirerek muhafaza etmişlerdir. Ünye, Fatsa, Bolaman, Aybastı, Vona adları da bunlardandır.
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Yeni kurulan yerleşimlere Türkler kendilerine uygun isimler vermişlerdir. Boy adlarını kullanmışlar: Eymür,
Çepni, Bayat(Bayadı) gibi. Yerleşenlerin beylerinin adları
vermişler: Eyüplü, Mustafalı gibi.
Coğrafi duruma uygun adlandırmalar yapmışlar:
Delikkaya, Boztepe. Üretim biçimine göre adlandırmada
bulunmuşlar: Kovanlı, Terzili, Yemişli gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkün ama uzatmayacağım. Vona adı üzerinde düşünmeye ve belgeleri sunmaya devam edelim.
25 Haziran 1945 tarihine kadar Vona,
Perşembe’nin adıdır. Halkın diline yerleşmiştir. Türkülere dahi konu olmuştur; “Akşam oldu yanıyor da, Vona’nın
ışıkları, Hiç aklımdan çıkmıyor da, Yârin konuşukları”
Ordu’da gazete arşivlerini tararsanız Vona adını
görürsünüz.
Vona, 1937 yılında Ordu’ya bağlı bir nahiyedir.
Resmi kayıtlarda bu yazıyor. Vona Yatılı Mektebi’ni herkes
biliyor. 1938’de Vona Aktaş Spor Kulübü var, Vona Halkevi
var.
Vonalı atlet Çoban Salim’i, Vonalı Celal’i, Halk şairi Vonalı Yusuf Kenan’ı insanların dilinden söküp atmak
mümkün değildir.
Peki Perşembe adı nereden gelmektedir? 1872 yılına ait Trabzon Vilayet Salnamesi’nde Ordu’da kurulan Pazaryerleri sayılırken Perşembe’de Perşembe günü Pazar
kurulduğu yazıyor. Perşembe günleri Pazar kurulduğu için
bu yerin adı Perşembe olmuştur. Aynen Hacıemiroğulları Beyliği’nin merkez kasabası olan Bayramlı’nın Eskipazar
olması gibi. Ama bir fark var ki Bayramlı adı unutulmuş,
Vona ise yaşamaktadır.
Yer adlarında yapılan zoraki değişimler halkın
gündelik diline yansımıyor. Bunu örnekleriyle verebiliriz:
Menşa Köyü, Kökenli oldu ama civardaki köylüler yine “menşa” yada “maaşa” demeye devam ediyor.
Civil’e Düzköy; Hapan’a Güzelyurt; Bayadı’ya Çaytepe;
Senaiye’ye Övündük; Meşayih’e Aydınlar demek buraların eski adlarını unutturmaya yeterli değildir.
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Tarih bir bilim olarak kabul edilir. Bilim ise
dürüst olmayı, nesnel verilerden hareket etmeyi
gerektirir. İnançlarımız, ideolojilerimiz ve paradigmalarımız tarihsel gerçeklerin üzerini örtmemelidir. “Komünistler Moskova’ya” denilirdi bir zamanlar. Ama komünistler bu yurdun insanlarıydı. Şimdi de Vona diyenleri Atina’ya bağlamanın lüzumu
yok!
Üzülerek söylemek gerekirse Türkiye’de hala bazı
çevrelerde, Karadeniz üzerinde Yunanistan kökenli bir
oyun oynandığını, Pontus diye bir devlet hayali olduğu
fikri geçerliliğini korumaktadır. Bu planlara karşı bizim de
her alanda Karadeniz’in Türklüğü konusunda çalışmalar
yapmamız gerektiği düşünülmektedir.
Sap ile samanı ayıklamanın iyice güçleştiği bu
dönemde, etnik meseleler, Karadeniz, Pontus, Rum, Ermeni, Türk kavramları üzerinde durmanın zamanı gelmiştir. Öncelikle ifade edelim ki Ordu ilinde 1924’ten sonra Ordu’nun etnik yapısı neredeyse tamamen Müslüman
Türk ve Kafkas göçmenlerinden müteşekkil hale gelmiştir.
1927 yılında Ordu nüfusunun dini yapısına baktığımızda 201.031 kişi Müslüman, 9 kişi Katolik, 16 kişi
Protestan Hıristiyan, 120 kişi Ortodoks Hıristiyan, 105 kişi
Ermeni ve 2 kişi Yahudi olarak karşımıza çıkıyor. 2012 yılında ise Ordu’da Ermeni kökenli bir iki hemşerimiz yaşamaktadır.
Demek istiyorum ki kimse korkmasın, Ordu’yu,
Karadeniz’i Yunanlılar elimizden alamaz. Çünkü bir Rum
devleti için etnik taban yok. Bizler bunlarla değil; uluslararası kartellerle bağlantılı HES’lerin topraklarımızın, suyumuzun kullanım hakkını elimizden nasıl aldığıyla uğraşmalıyız.
Ordu şehrinin geçmişi çok kültürlü, çok etnik yapılı idi. 1924 yılında Rumların Yunanistan’a gönderilişine dek Ordu kasabasının sokaklarında Ermeni, Türk, Rum,
Gürcü ve diğerleri birlikte sorunsuz yaşadılar.
Bugünkü yerinde kurulduğunda Ordu’nun ilk
adı Bucak Kasabası idi. Bucak kasabasının ilk sakinle-
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ri kimlerdi?
Eskipazar bölgesinde halka kötülükler yapan
ve birbirleriyle çatışan ayanların çıkarttıkları kargaşaya
son veren ve onları öldürten Osman Paşa, burada oturan Ermeni ve Rumları Bucak Kasabasının değişik mahallerine yerleştirmiştir.
Sıtkı Can’ın 1948’de yazdığı “Ordu Şehrinin Tarihi” adlı çalışmada Giresun Ermeni Okulu Müdürü Onnik Efendi’nin 1912 tarihli kitabından şu alıntıyı yapmıştır;
“Osman Paşa Bayramlı kasabasındaki
derebeylerini öldürttükten sonra, kendisine değişik şekillerde yardımcı olan halktan bir kısmını
ve gayrimüslimleri Ordu bölgesinin değişik yerlerine yerleştirmeye başladı. Ermeniler bugünkü
Taşbaşı ve Zafer-i Milli mahallelerine, Rumlar ise
Düz mahalle, Elmalık ve Şarkiye mahalleleri ile
kısmen Taşbaşı civarına yerleştirildiler.
Bu mahallelerde daha önceden gelip yerleşen Türkler de vardı. Yeni gelenler rahatlıkla
bu ilk sakinlerin arasında evler inşa ederek güvenlik içerisinde yaşamaya başladılar. Çarşıda
işyerleri kurdular.”
Ordu şehrine daha sonra ciddi miktarda Rum
nüfus göç etti. 1765 tarihinde Gümüşhane ve çevresindeki köylerden ciddi miktarda Rum nüfus Ordu’ya göç
etti. Gelen bu Rumlar çoğunlukla Türkçe konuşuyorlardı.
Osmanlı-Rus Savaşı ve Rusya’nın müslümanları göçe zorlamak için yaptığı baskı siyaseti sonucunda Kafkasya’dan Anadolu’ya göç yaşanmıştır. 1875’ten
sonra yaşanan bu göçlerle Acara Muhaciri Gürcüler ve
Çerkesler yerleşti Ordu’ya.
Gürcistan’ın Acara bölgesinden gemilerle yola
çıkartılan müslüman Gürcü göçmenlerin asıl yerleştirilecekleri bölge Bursa idi. Ancak göçmenler alışkın olmadıkları deniz yolculuğunun kendilerini yorması sonucu Ordu açıklarına geldiklerinde buraya yerleşmek
için gemilerden inmek isterler. Osmanlı başkenti ile yapılan yazışmalar sonucunda kendilerine izin çıkar ve
Gürcüler Ordu’ya yerleştirilirler.
1880’lerde Ordu hakkında bilgiye Fransız Vital Cuinet’in “La Turquie d’Asie” eserinde rastlanıyor.
Düyun-i Umumiye’nin sekreterliğini yürüten ve 18801892 yılları arasında Anadolu ve Arap vilayetlerini gezen Vital Cuinet Vilayet, sancak ve kazaların nüfusu, nüfusun etnik yapısı, okullar gibi bilgileri vermenin yanında imparatorluğun ekonomik durumunu da ortaya
koymuştur.
Cuinet göre bu dönemde Ordu Kasabasında,
Rum, Pürifikasyon, Saint Nikola, Müslüman, Ermeni
ve Protestan olmak üzere altı mahalle bulunmaktadır.
Kasabada 5923 kişi yaşamaktadır. Rumlar 3067, Müslümanlar 913, Ermeniler 1703 ve Protestanlar 240 kişidir.
Ermeniler Osman Paşanın torunu Hacı Ziyneti
Hanım’dan aldıkları bir arsa üzerinde, 1852 yılında ilk
kiliselerini, 1860 yılında da 3 katlı tamamen kâgir bir
yapı olan Erkek Çocuk Okulunu (bugünkü İsmet Paşa

Mektebi) inşa ederek hizmete açtılar.
Ordu Ermenilerinden Mardiros Şirinyan Efendi
1913 yılında Ordu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.
Giresun Ermeni mektebi müdürü Onnik Efendi 1912 yılında Ordu Kasabasında 500 Türk hanesi, 500
Ermeni Hanesi ve 1500 Rum hanesi olduğunu belirtmektedir.
Ordu Kasabasında; 17 Çapulacı, 11 Kunduracı,
14 mobilyacı, 22 Demirci, 16 Bakırcı, 17 Terzi, 40 Manifaturacı, 50 Manav, 35 kahvehane, 10 Meyhane, 71
bakkal bulunmaktaydı. Bu ticarethanelerin çoğunun
sahibi Ermeni ve Rumdu.
1915 yılında yapılan Tehcir uygulaması sonucunda Ordu’da yaşayan Ermeniler iç kesimlere gönderildi. Tehcir uygulaması bittikten sonra bu insanların
çoğu Ordu’ya dönemediler.
Ordu’da yaşayan Rumlar ise iki tehcir bir de
mübadele yaşadı. En son 1924 yılında Yunanistan ile
yapılan Nüfus Değişimi Protokolü sonucunda Ordu’daki
ortodoks Rumların hepsi zorunlu göçe tabi tutuldu.
Yerlerine ise Yunanistan’dan müslümanlar geldi. Bunlara Mübadil yada Drama mübadilleri denmektedir.
Türkler, Rumlar, Ermeniler, Göçmenler, gelenler ve gidenlerle farklı etnik yapılar, farklı kültürleriyle Ordu’ya bir iz bırakmıştır. Türkler ve Rumların çatıştığı 1918-1922 yılları arasında Ordu’da bir tek olumsuz olay kayıtlara geçmemiştir. Ama kayıtlara geçen
önemli bir olay var ki bugün bizlerin Ordulu olmaktan
gurur duymamıza yol açmaktadır:
Herkesin anlattığı ve bildiği üzere Giresun’da
Rumlar ve Türkler arasında çatışma yaşandığı günlerde Topal Osman Ağa Ordu’daki Rumlarla ilgili kafasındaki bazı planları gerçekleştirmek üzere kayıklarla Ordu
iskelesine yaklaşır. Ancak Ordu’nun ileri gelenleri Topal
Osman Ağa’ya haber göndererek “Bizim Rum komşularımızla, hemşehrilerimizle aramızda herhangi bir sorun yoktur. Ordu’ya gelip komşularımıza zarar verme”
diye haber gönderirler. Buna rağmen emrindeki milislerle iskeleye yaklaşan Osman Ağa’ya karşı Ordulular silahlarıyla evlerin çatılarına çıkarak mevzi oluştururlar. Durumun silahlı çatışmaya döneceğini anlayan
ve bunu da göze alamayan Osman Ağa geri döner.
Günümüzde bile Türkiye’nin başka bölgelerinden Ordu’ya gelen misafirler Ordu’nun çok özel bir
yer olduğu konusunda sanki ağız birliği yapmışlarcasına bu düşüncelerini ortaya koyuyorlar. “Ordu’nun özel
bir yer olmasının” şüphesiz tarihsel sabepleri vardır. Bu
sepepler arasında farklı etnik yapıların, farklı dinsel ve
mezhepsel yapıların bir arada sorunsuz biçimde yüzyıllarca yaşamış olması ve bu kültürü bizlere akratmaları da önemli bir yer tutuyor.
1790 yılında kurulmuş olan Ordu Kentinin kısa
tarihi içinde Rumlar ve Ermeniler, Müslüman komşularıyla güzel paylaşımlarda bulunarak yaşadılar ve şehrimizden “hoş bir seda” bırakarak ayrıldılar. Geçmişin hatırasına saygılı olmak adına bu güzel mirası, yeni kuşak
Ordululara etnik düşmanlıkları aşılayarak, kirletmeyelim.
www.ordusmmmo.org.tr

Mardiros Şirinyan
Ordu Belediye Başkanı

Emen Okulu ve Kilisesi

Taşbaşı Rum Kilisesi ve Okulu

Ermeni Bakırcılar
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4 – 10 HAZİRAN

8. ULUSLAR ARASI
ÇOCUK FESTİVALİ

Bir ilin gelişmişlik ölçütleri arasında kültürel ve sanatsal faaliyetlerin önemi çok büyüktür. Bu faaliyetler hem insanlarımızın günlük yaşantıları içerisinde ihtiyaç duydukları sosyal ihtiyaçlarını gidermekte
hem de ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaktadır.
ÖZER KARADAĞ
Ordu Belediye
Başkan Yardımcısı

Bu nedenle ilimizdeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri son derece önemsiyoruz. Ordu Belediyesi ve TOBAV ile düzenlediğimiz, ’’Ordu
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’’ bu etkinliklerden bir
tanesidir. Bu festival, köklü bir tiyatro köklü bir tiyatro kültürüne sahip
olan ilimize tiyatroya olan ilginin ve sevginin artmasına neden olmaktadır.
Geleneksel hale gelen festivalimiz bilindiği gibi ülkeler arasında
kültür alışverişinin sağlanmasının yanı sıra, kentimizin turizm alanında gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Ordu
kenti; kültürel altyapısıyla geçmiş tarihi özellikleriyle ve coğrafyasının
eşsiz güzellikleriyle kentimize gelen tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilecek yapıdadır. Bu özelliklerin tanınması ve tanıtılması amacına dolaylı olarak hizmet eden festival, kent turizmine önemli değer
katan bir etkinlik olarak görülmektedir
Her yıl olduğu gibi; sahip çıktığınız ve önemsediğiniz festivalimizin
8.’si 4-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Festivalimize bu sene 10 yabancı ve 10 yerli tiyatro grubu katılmış
olup bu zamana kadar yapılan Tiyatro Festivallerine 58 ülkenin tiyatro
grubu ve 50 yerli tiyatro grubu katılmıştır.
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Ordu Belediyesi ve TOBAV işbirliği ile gerçekleşen, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkı sağladığı 8.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları festivaline katılan konuk ekiplerinde yer aldığı
festival yürüyüşü 4 Haziran saat 11.00’da Fidangör mevkiinden başlayarak tören alanında son
buldu. Vali Yardımcısı Yemen Bayrak, Başkan Seyit TORUN, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, TOBAV Başkanı Tamer Levent ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı festival yürüyüşü kent merkezinde vatandaşların da katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.
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BİR YAZAR
BiR KİTAP

Kelebekler ve İnsanlar
Ladesçi ve Miyase’nin Kuzuları adlı kitaplarıyla geniş okur kesimlerine ulaşan Dökmen’den ilginç bir konuyu işleyen roman…
Kelebekler ve İnsanlar
Üstün Dökmen’in ‘Kelebekler ve İnsanlar’ romanı insanları
önyargılarıyla burun buruna getiriyor.
Üstün Dökmen, Kasım 2011 basımlı bu kitabında, iki özürlü
gencin aşk hikâyesini anlatırken okuru kendi özürlü yanlarıyla yüzleşmeye çağırıyor.
Özürlü iki gencin aşkının anlatıldığı kitapta, yazar aynı zamanda
içinde dolaştığımız coğrafya hakkında da bir farkındalık yaratıyor.
Üstün Dökmen kitabında, farklılıkları ve benzerlikleriyle iki kusursuz kelebeğin ve iki özürlü gencin hikayesine yer veriyor.
Diğer insanların engellilere/özürlülere, ki verilen isimler önemli
değildir, nasıl davranmaları gerektiği konusunda pek çok şey söylenebilir, pek çok şey yapılabilir.
Yapılabilecek ilk şey, insanlara, hemen her konuda küçük veya
büyük bir önyargıya sahip olduklarını fark ettirmektir. Fark etmek
değişimin başlangıcıdır.

“Uzun ama renksiz bir yaşam mı istersiniz, yoksa kısa ama renkli bir yaşam mı?”
“Yeryüzünde kavga edenler, gökyüzünde kardeştiler…“
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Prof. Dr. ÜSTÜN DÖKMEN

KELEBEKLER VE İNSANLAR
Dökmen
1954
yılında
İstanbul’da dünyaya geldi.İlk ve Orta
öğrenimini Erzurum’da tamamladı.
Ankara Cumhuriyet Lisesinden mezunoldu.Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisansyaptı.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma
ve Rehberlik alanında 1986 yılında
doktor,1988’de doçent,1995’te iseprofesör ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde
öğretim
üyesi
olarak
çalıştı.
Dökmen’in bilimsel kitaplarının vemakalelerinin yanı sıra şiir kitapları ve tiyatro eserleri de bulunmaktadır.8 yıl boyunca TRT de 94 bölüm
Küçük Şeyler programını yapmıştır.
TRTRadyo 3’te opera sanatçısı Murat
Akar ile birlikte,gençlere operayı sevdirmeye yönelik ”Biz Kim Opera Kim”
adlı programı yapmıştır.Bugünekadar çok sayıda Avrupa ülkesinde ve
Avustralya’da,orada yaşayan vatandaşlarımıza maddi karşılığı olmadan
konferanslar vermiştir. “KüçükŞeyler”
eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği’nin
2008 yılı Deneme dalındaki ödülüne
layık bulunmuştur. Prof.Dr. Zehra Yaşın Dökmen ileevlidir.Selcan ve Tuğcan adında iki kız babasıdır.
Bilimsel kitapları ve Kişisel Gelişim kitapları şunlardır:
• “İnsanın Korunakları-2 Mimari” Remzi Kitabevi,2011
• “İnsanın Korunakları-1 Deriden Kültüre”,Remzi Kitabevi,2010
• “Küçük Şeyler 4 - Eşitler Evi”,Remzi Kitabevi,2009
• “Küçük Şeyler 3 - Yaşama Yerleşmek”,Remzi Kitabevi,2008
• “Küçük Şeyler 2”,Remzi Kitabevi,2006
• “Küçük Şeyler”,Remzi Kitabevi, 2005
• “Varolmak,Gelişmek,Uzlaşmak”, Sistem Yayıncılık,
2000
• “İletişim Çatışmaları ve Empati”, Remzi Kitabevi,1994
• “Communication Conﬂicts and Empathy:A Framework for Turkish Cultural
• Understanding”, Sistem Yayıncılık, 1997
• “Sosyometri ve Psikodrama”, Sistem Yayıncılık,1995
• “Okuma Becerisi,İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psikososyal Bir Araştırma”,MEB
• Yayınları, 1994

www.ordusmmmo.org.tr

• “ÖSYM’nin Tarihçesi:Kuruluşu,Gelişmesi,Çalışmaları”,
ÖSYM Yayınları, 1992
Romanları:
• “Kelebekler ve İnsanlar” Remzi Kitabevi,2011
• “Miyasenin Kuzuları” Remzi Kitabevi,2009
• “Ladesçi”,Remzi Kitabevi,2006
Eğitimleri:
Empatik İletişim ve Varolma Sanatı
Eğitimimiz, katılımcıların, günlük yaşamla ve çalışma ortamlarıyla ilgili, kaliteli yaşam stilleri konusunda bilgilenmeleri; kültürel ve kişisel boyutlardaki mevcut iletişim
sorunlarını farketmeleri ve bu sorunları giderme yollarını öğrenmeleri; empatik iletişim konusunda beceri kazanmaları; bu becerileri iş yerlerinde ve özel yaşamlarında kullanma konusunda motive olmaları; ailede ve iş yerinde sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve yaşama sevinci taşımanın önemini kavramaları amacını taşımaktadır.
Eğitimimizin içerdiği bazı konu
başlıkları şunlardır:
* Günlük yaşamda ve iş ortamlarında yaşam stilleri (kuramsal ve uygulamalı),
* Empatik iletişim (kuramsal ve uygulamalı),
* Bir kurumda “Biz”i oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerjiyi artırmada sağlıklı iletişimin ve uzlaşmanın önemi (kuramsal ve uygulamalı),
* İç ve dış müşteriyle ve ailede ortaya
çıkan iletişim çatışmaları, çözüm yolları; çatışmaların kültürel boyutu (kuramsal)
* Sorumluluk almanın önemi (kuramsal ve uygulamalı),
* Yaşama odaklanmada ve stresle
baş etmede kuantum mantığı (kuramsal ve uygulamalı),
* Duyguları fark etme, ifade etme ve
kontrol etme (kuramsal ve uygulamalı),
* Motivasyonu artırma ve yaşama sevincine ulaşma yolları (kuramsal ve
uygulamalı)
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CAN YÜCEL

TAM ZAMANINDA YAŞAMAK

dığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonraCan Yücel, 1926’da İstanbul’da doğdu.Hasan Ali
sında müstehcen olduğu iddiasıyla “Rengahenk” adlı kitabı toplatılYücel’in oğludur.
dı.
Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yu1962’de İngiltere’deyken, 1709 yılından kalma, Latin harfleriynanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra’da BBC’nin
le taş baskısı olarak basılmış bir Türkçe dilbilgisi kitabı bulması geniş
Türkçe bölümünde spikerlik yaptı.
yankı uyandırdı.
Askerliğini Kore’de yaptı. 1958’de Türkiye’ye döndükten
Şiirlerinde argo ve müstehcen sözlere çok sık yer veren, bu nesonra bir süre Bodrum’da turist rehberi olarak çalıştı. Ardından
denle zaman zaman dikkatleri üzerine çekip koğuşturmaya uğrayan
bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul’da sürdürdü.
Yücel, ilk şiirlerini 1950 yılında `Yazma` adlı kitapta toplamıştır.
1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel
ve Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu.
Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde, yalın dili ve buluşları ile dikkati çekti. Can Yücel’in ilham kaynakSon yıllarında Datça’ya yerleşti ve her hafta Leman, her
Can Yücel (1926 – 12 Ağustos 1999),
ları ve şiirlerinin konuları; doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyeay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. Cumhurbaşdünyaca tanınan modern Türk şairdir.
canlar, duyumlar ve duygulardır. Şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar
kanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan Yücel, 18 NiKullandığı kaba ama samimi dil ile Türk
vardır. ‘Maaile’ şairin kitaplarından birine koyduğu bir ad. Can Yücel
san seçimlerinde ÖDP`nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu.
şiirinde farklı bir tarz yaratmıştır.
için ailesi çok önemlidir: eşi, çocukları torunları, babası.. Bu insanlar12 Ağustos 1999 gecesi ölen şair, çok sevdiği günebakan çiçekla olan sevgi dolu yaşamı şiirlerine yansımıştır. ‘Küçük Kızım Su’ya’,
leriyle uğurlanarak Datça’ya gömüldü.
‘Güzel’
e
’
,
‘Yeni
Hasan’a
Yolluk’
, ‘Hayatta Ben En çok Babamı Sevdim’ bu sevgi şiirlerinden bazıYAZARLIĞI
larıdır.
Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında Yenilikler, Beraber, Seçilmiş Hikayeler, Dost,
Can Yücel ayrıca Lorca, Shakespeare, Brecht gibi ünlü yazarların oyunlarından çeviriSosyal Adalet, Şiir Sanatı, Dönem, Ant, İmece ve Papirüs adlı dergilerde yazdı. Daha sonraları Yeni Dergi, Birikim, Sanat Emeği, Yazko Edebiyat ve Yeni Düşün dergilerinde yayımladı- ler yaptı. Shakespeare çevirileri (Hamlet, Fırtına, Bir Yaz Gecesi Rüyası) aslına tam olarak bağğı şiir, yazı ve çeviri şiirleri ile tanınan Yücel, 1965`ten sonra siyasal konularda da ürün verdi. lı kalmasa da son derece başarılıdır. Shakespeare’in ünlü ‘to be or not to be’ sözünü ‘bir ihti12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao’dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mal daha var, o da ölmek mi dersin’ şeklinde Türkçeleştirmiştir. 1959’da ilk baskısı yayımlamahkum oldu. 1974’de çıkarılan genel afla dışarı çıktı. Dışarı çıkışının ardından hapiste yaz- nan ‘Her Boydan’ adlı kitabında dünya şairlerinin şiirlerini serbest ama çok başarılı bir biçimde Türkçeye çevirmiştir.

TAM ZAMANINDA YAŞAMAK
Yemek de boş içmek de,
Hatta yeri gelmeden sevişmek de.
Tam zamanında öpmelisin mesela güzel gözlünü,
Tam zamanında söylemelisin sevdiğini
Gözlerinin içine baka baka.
Bisikletinin gidonunu
Tam zamanında çevirmelisin
Düşmemek için.
Tam zamanında frene basmalı,
Tam zamanında yola koyulmalısın.
Tam zamanında okşamalısın başını
O üzüm gözlü çocuğun
Hıçkırıklar tam dizilmişken boğazına,
Tam ağlamak üzereyken.
Tam zamanında koymalısın elini omzuna
En sevdiğin dostunun babası öldüğünde.
Tam zamanında tutmalısın düşerken
Üç yaşındaki sehpaya tutunan çocuk.
Tam zamanında acımalı yüreğin
Afyon’da Hasan Ağabey’ in evi yıkılınca başına
Evsiz kalınca çoluk çocuk
Ki uzatasın elini bir parça.
Tam zamanında açmalısın kapını
Hayatına girmek isteyenlere.
Tam zamanında çıkarmalısın

Sevginden şımarmaya başlayanları.
Tam zamanında affetmelisin kardeşini
Biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını
Seni gecenin üçünde arayıp da
Kafasının iyi olduğunu söylediğinde.
Tam zamanında öğretmelisin oğluna
Gerekiyorsa yumruk atmayı
Tam burnunun üstüne
Tiksinmeden pisliğinden,
Yukarı mahallenin sümüklü bebesi
Misketlerini zorla almaya çalışırsa.
Tam zamanında bağırmalısın
Acıyınca bir yerin.
Tam zamanında gülmelisin
Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde.
Tam zamanında yatmalısın
Yola çıkacaksan ertesi gün
Ve arabayı kullanan sensen
Sana emanetse çoluk çocuk
Ve kendin.
Tam zamanında bırakmalısın içmeyi
Son kadeh bozacaksa seni
Ve üzeceksen birilerini
Ertesi gün hatırlamayacaksan.
Tam zamanında ayrılmalısın misafirliklerden.

Tam zamanında konuşmalı
Tam zamanında şarkı söylemeli
Tam zamanında susmalısın.
Tam zamanında terk etmelisin gerekiyorsa
Annenin babanın evini,
Tam zamanında başka bir şehre gidip
Ayaklarının üzerinde durmaya çalışmalısın.
Tam zamanında dönmelisin memleketine.
Tam zamanında için titremeli,
Tam zamanında aşık olmalı
Deli gibi sevmelisin güzel gözlünü.
Tam zamanında toplamalısın oltanı
Belki de seni şampiyon yapacak
En büyük balığı kaçırmadan.
Tam zamanında yaşlandığını hissetmeli
Tam zamanında ölmelisin
Iskalamak istemiyorsan hayatı.
Haydi şimdi kalk bakalım
Silkin şöyle bir
At üzerinden hayatın yorgunluğunu,
Vakit zannettiğinden daha az
Haydi kalk bakalım,

www.ordusmmmo.org.tr
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Eskişehir e ilk başlarda biraz tereddütlü
gitmeme rağmen tahminimin çok
üstünde ve son derece modern bir
Eskişehir karşıladı beni.Tabi Eskişehirin
bu aşamaya gelmesinde çok önemli bir
rol oynayan Eskişehir Belediye başkanını
tebrik etmekgerekiyor.

ESKİŞEHİR
Yüzölçümü: 13.652 km2
Nüfus: 706.009 (2000)
İl Trafik No: 26
İsa’dan önce birinci bin yılda Porsuk Nehri
kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir
Türkiye’nin en önemli yol kavşaklarından birisidir.
Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi tarihi kişileri
yetiştiren Eskişehir Lületaşı, çeşitli hastalıklara iyi gelen
sıcak su kaynakları ile de ünlüdür.
Eskişehir kültürel zenginliği kadar doğal
güzellikleri, mutfağı ve alışveriş olanakları ile önemli bir
turizm çekim merkezi olmayı hedeflemektedir.
Eskişehir ilinin ilçeleri; Alpu, Beylikova, Çifteler,
Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıcçık,
Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar’dır.

Nasıl Gidilir?
Karayolu: Eskişehir, ülke ulaşım sistemi içinde
önemli bir konuma sahiptir. İstanbul’un İç Anadolu ile
Ankara’nın da Güney Marmara ve Batı Anadolu ile bağlantısını sağlayan yollar üzerinde önemli bir duraktır.
Eskişehir’in ana karayolu bağlantısı
İstanbul-Eskişehir-Ankara devlet yoludur. Adapazarından
ayrılan bu yol güneye inerek Bilecik’ten geçer ve
Bozüyük’ten doğuya yönelerek Eskişehir İl sınırı içine girer.
Tüm ili kuzeybatı-güneydoğu yönünde geçen bu yol il
ulaşımının omurgasıdır. Merkez ilçe ve Sivrihisar bu yol
üzerinde yer alır. İl’in diğer karayolu bağlantıları bu yoldan
ayrılır.Eskişehir’de ulaşımı olmayan köy bulunmamaktadır.
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Ne Yenir?
Göceli Tarhana, harşıl, çerkez sofrası, çiğ börek,
katlama böreğini yerel yemek çeşitleri arasında sayabiliriz.

Yapmadan Dönme
Yazılıkaya’yı (Midas Anıtı) gezmeden, Sakarıılıca
Termal Turizm merkezini ziyaret etmeden, Şehrin en ünlü
yemeği olan çiğböreğinin tadına bakmadan,
Eskişehir-Odunpazarı evlerini görmeden, burada
hazırlanan yöresel yemekleri yemeden

Müze ve Örenyerleri
Eskişehir Valiliği Lületaşı Müzesi, Yazılıkaya Frig
Vadisi, Antik Yazılıkaya Kenti, Frig Kaya Anıtları (Açık Hava
Tapınakları), Yazılıkaya (Midas Anıtı), Bitmemiş Anıt,
Bitkisel Motifli Anıt (Sümbüllü Anıt - Damalı Anıt), Küçük
Yazılıkaya (Arezastis) Anıtı, Bahşeyiş Anıtı (Bahşeyiş Bahşiş Anıtı), Anıtsal Frig Kaya Mezarı, Gerdekkaya Mezar
Anıtı, Hamamkaya Anıtı, Aslanlı Mabet, Büyükyayla
(Seyircek) Nekropolü, Frig Kaleleri, Han Antik Kenti,
Seyitgazi Kervansarayı ( Eski Han ), Develik Han, Selçuklu
Hamamı, Sücaattin Hamamı, Uyuz Hamamı, Alpanos
Hamamı, Çırçır Çeşmesi, Menimhane ( Ulupınar )
Çeşmesi, Santabaris Antik Kenti, Fethiye Örenyeri, Midaion
/ Karahöyük,

Ünlü Kişiler ve Eserleri
Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Seyyid Battal Gazi,
Şeyh Sücaeddini Veli, Dursu ) Vel.azarzi0372(er)i6debali, Hızır
Bey, Sinan Paşa, Aziz Mahmud Hüdayi,

www.ordusmmmo.org.tr

GEZİLECEK YERLER
Eskişehirin merkezinde bulunan
Odunpazarı evleri ve sokakları mutlaka örülmesi erekiyor.Tarihi vler
çok üzel e bozulmamış yapısıyla Eskişehiri ziyaret eden kişilerin beğenisini topluyor.
-Bilim e Kültür Parkı Eskişehirde mutlaka örülmesi ereken erlerden ir
tanesi,Park içinde parka girişte gruplar halinde eya ireysel larak
renle parkı dolaşabiliyorsunuz.Parkta
Şato,Korsan
emisi,Opera
inası
kat çeken erlerden.
-Eskişehirde Porsuk çayında tekne gezintisini mutlaka tavsiye ediyorum.
Tekne ezintisi rtalama 0-40 akika
sürüyor,dilerseniz ondollara a binebilirsiniz.
-Bir diğer uğrak noktası Türkiyede ilk
kez apılan uni Plaj
-Eskişehire gitmişken Devrim Arabasını örmemek lmaz.
Tabi bunlar en öncelikle görülmesi ereken erler larak sayıyorum,
yoksa Eskişehirde görlebilecek çok yer
var, Bunlardan; Aşk Bahçesi, Havacılık
Müzesi, Karikatür Müzesi, Cam Atölyeleri sayılabilir.
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ANADOLUNUN ORTASINDA BİR VAHA:
ESKİŞEHİR SMMM ODASI
ODANIN TEŞEKKÜLÜ

(Başkan Yardımcısı), Sayın Ersin
KARAKOÇ (Oda Sekreteri), Sayın
Neşet ERTOY (Oda Saymanı), Sayın Murat KAPLAN(Yönetim Kurulu Üyesi) Yönetim Kurulu olarak görevlerine devam etmektedirler.

3568 sayılı Meslek Yasamızın 13
Haziran 1989 tarihinde kabulünden
sonra 10 Şubat 1990 günü geçici ruhsatların dağıtımı sırasında Odamız Kuruculuk görevini üstlenen Sayın Mürsel
PAZARKAYA, Sayın Mustafa DÖNMEZ,
Sayın Muzaffer Zeki KÖSE, Sayın Orhan
ŞENTÜRK ve Sayın Tahsin TEZCAN’a Geçici Kurulun teklifi ve Bakanlığın onayı
ile 02 Nisan 1990 tarihinde yetki verilmiş ve Eskişehir Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası da 05 Nisan 1990
tarihinde resmen kurularak faaliyetine
başlamıştır.

ODANIN VİZYONU

Kasım 1995 tarihinde satın alınan Hüner İş Merkezindeki Oda Binamız yetersiz kalınca Eti İş Merkezindeki
yeni binamız Ekim 1999 tarihinde alınarak tadilat işlemleri yapılmış ve alınan iki daireden biri idari büro diğeri ise eğitim ve seminer salonu haline getirilmiştir.

MODERN BİR HİZMET BİNASI
Gelinen süreçte mesleğe olan ilginin artması, odamızın
üye sayısının 800’e, stajyer sayısının 150’ ye ve staja başlama değerlendirme sınavlarına giren aday stajyerlerimizin 200’ e ulaşması ile birlikte yeni bir bina ihtiyacı doğmuştur. 16 Nisan 2011
tarihin de temeli atılan Yeni Eğitim ve Hizmet Binamız 12 Temmuz
2012 tarihinde tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Binamız 2 ana bölümden oluşmakta olup, 1.ci bölüm 310 kişilik Konferans Salonu, 2.ci bölüm 5 katlı binadan oluşmakta olup giriş
katı fuaye, 1.ci kat İdari birimlerin olduğu kat, 2.ci kat 3 derslik ve
TESMER Yönetim Kurulu Odası Katı, 3.cü kat 90 kişilik Danışma
Meclisi Salonu ve kurul odaları, 4.cü kat Başkanlık katı ve kurul
toplantı salonu olmak üzere 2.600 m² den oluşan yeni Eğitim ve
Hizmet Binası ile Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Eskişehir’ deki meslek odaları arasında en yeni ve büyük binaya sahip olan tek oda olmuştur.

Oda Başkanı S.İlker Özokçu; Odanın Vizyonunu şu şekilde
açıklamakta: “Gelişen ve değişen teknolojiye ve bilgiye ayak
uyduran, çağdaş, demokrat,
katılımcı, yenilikçi bir anlayış
ile hizmet sunan, bütün meslek
mensuplarının hak ve hukuklarını sonuna kadar savunan, kişiye endeksli değil kurumların
politikalarına uygun bir yönetim anlayışına sahip, bütün kurum ve kuruluşlarla seviyeli ve saygın bir ilişki içerisinde bulunan, bir vizyon ile Eskişehir ’li Meslek Mensuplarına hizmet
sunmaktayız.” dedi

BİLGİYE ULAŞMA KONUSUNDA MESLEK MENSUBUNUN YANINDAYIZ
Bu gün dünyanın en büyük sorunu su ise meslek mensupları açısından baktığımızda ise en büyük sorun bilgidir. Meslek mensuplarının bilgiye en kolay yoldan erişmeleri, oda olarak
önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. İşte bu yüzden
oda binası, toplantı salonları, bilgisayarlı sınıflar, kütüphane, internet sitesi konularında yatırım yapıp meslek mensubunun hizmetine sunuyoruz. Bunu en önemli hizmet olarak düşünüyoruz.
Ordu Mali Müşavirler Odası olarak, Eskişehir Oda Başkanımızı (namı değer Türmob İlker Başkanımıza) ve ekibini başarılı çalışmalarından, yaptıkları harika hizmet binasından dolayı kutluyoruz. Yeni hizmet binasının tüm meslek camiasına hayırlı olmasını şimdiden diliyoruz.

310 kişilik konferans salonunda oda üyelerimize eğitim
hizmeti vermenin dışında, kamu kuruluşları ve diğer meslek odalarının da salonumuzdan yararlanma imkanı sağlanmıştır. Konferans salonunda küçük çapta tiyatro, diğer sanat ve kültür faaliyetleri de yapılabilecek şekilde ses ve ışık sistemi mevcut olup Eskişehir de ihtiyaç olan bir salon olarak kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU
Mayıs 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında göreve başlayan Sayın S.İlker ÖZOKCU( Başkan), Sayın Halim ARI
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Erkan Gülderen
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Sayın Gülderen Orduya Kazandırılan
Kültür Sarayının Yapımı ve Bugüne
Gelmesi Hakkında Neler Söylemek
İstersiniz?

‘Karadeniz 1. Kitap Fuarını’ elli iki yayınevinin
katılımı ile gerçekleştirdik. 30 bin civarında
ziyaretçi aldık.

Ordu Kültür Sanat Merkezi,
Kültür ve Turizm bakanımız sayın
Ertuğrul GÜNAY’ ın doğduğu şehre
bir hediyesidir. Bizler sadece projenin
uygulanması ve kısa sürede bitirilmesi için takipçisi olduk.
Kültür sanat merkezimizin projesi on yılı aşkın bir süre
öncesinde çizilmiş ancak uygulama imkanı bulunamamıştı. Sayın
bakanımız Kültür ve Turizm bakanı olduktan sonra bu projeyi
yine hemşerimiz olan Yüksek Mimar Sayın Öner Tokcan’a revize
ettirerek ve ödeneği de çıkararak uygulanmasını sağlamıştır.
İnşaat süresi 900 gün olmasına karşın Ordu valimiz Sayın Orhan
DÜZGÜN’ün de sıkı takibi ile on beş ay gibi kısa bir sürede
tamamlayarak anlamlı bir günde Ordu’lu sanatçılarımızın da
katılımıyla 29 Ekim 2010 tarihinde Sayın Bakanımız tarafından
açılışını gerçekleştirdik.
Arsayı bağışlayan Ahmet Cemal Mağden evlatları ve
torunlarından, inşaatı yapan Ekşioğlu ve Erbaş firmalarına,
mimar Öner Tokcan’a, Bakanlığımız Yatırım İşletmeler Genel
Müdürlüğüne, Kültür merkezleri Daire Başkanlığına ve elbette
sayın Valimiz Orhan DÜZGÜN ve Sayın Bakanımız Ertuğrul
GÜNAY’a şükranlarımızı sunuyoruz.
Çoğu ilimizde bu tür mekanlara genellikle Kültür Merkezi
veya Kültür Sarayı gibi isimler verilir. Fakat buranın ismi Sayın
Bakanımız tarafından içinde ‘sanat’ geçsin diyerek ‘Kültür Sanat
Merkezi’ olarak verildi.
Ordu için ne kadar önemli bir hizmet olduğu daha ilk yılında
ortaya çıktı. 2011 yılında Kültür Sanat Merkezimizde düzenlenen
konferans, panel, konser, tiyatro, sinema festivali, bale, sergi gibi
toplam 120 etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinlikleri izlemek için
yaklaşık 108 bin kişi kültür sanat merkezimize gelmiştir.
Kitap Fuarı, Devlet Tiyatrolarının Perdesini açması, Kültür Sarayının
yapılması sizin döneminizde oldu. Ordu şehri eminim ki sizi kendi
tarihine altın harflerle taşıyacaktır. Bu anlamda Ordunun Kültür
ve Sanat Yaşamına Katkılarınız Yadsınamaz. Ordu için başka
projeleriniz, başka düşünceleriniz var mı?
Bu yılda (2012 yılı) kültür sanat merkezimiz önemli
etkinliklere imza attı. 28 Mart 2012 Ordu tarihinde yerini
almıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu tarihte Ordu Kültür Sanat
Merkezimiz’ de iki önemli açılış gerçekleştirdik.
Birincisi biliyorsunuz Mart ayının son haftası ‘kütüphaneler
haftası’’dır. Bu haftaya daha anlamlı kılalım diye Sayın Valimizin
talimatları ile nitelikli bir Kitap Fuarı gerçekleştirmek için
çalışmalar yaptık. Türkiye Yazarlar Birliği, Basın Yayın Birliği ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğünün destekleri ile ismini de Ordu ile sınırlamayarak
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İkincisi yine biliyorsunuz Ordu’nun 100 yılı
aşkın bir tiyatro geleneği var. İlk olarak 1908
yılında ‘Vatan yahut Silistre’ oyunu sahneye
konuluyor, bunun yanında 1964’te kurulup
perdelerini kapatmadan bugüne kadar gelen
‘Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’ var. Böylesine tiyatro geçmişi
ve geleneği olan Ordu’ya ‘Ordu Devlet Tiyatrosu’ yakışırdı. Kültür
ve Turizm bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’da bir önceki Ordu
ziyaretinde, ‘Ordu Kültür Sanat Merkezini, Ordu Devlet Tiyatrosu
ile taçlandıracağız.’ demişti. Nitekim o sözünde sonucu 27 Mart
Dünya tiyatrolar Günü’nün bir gün sonrasında 28 Mart 2012’ de
Ordu Devlet Tiyatrosu’nun açılışını gerçekleştirdik.
Hemşerilerimiz de doğrusu tiyatronun hakkını verdiler. Biz
onlara iki ay gibi kısa bir sürede Devlet Tiyatrolarının en büyük
prodüksiyonlarını sunduk. Yedi değişik oyun izleme imkanı
bulduk. İki hafta içinde tüm oyunların biletleri tükendi. Gelen
ekiplerin bir oyun daha oynamaları için rica da bulunduk. Devlet
Tiyatroları Genel müdürümüz Sayın Lemi Bilgin’e bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün oyunlara birer matine ilave
ettiler, o oyunlar da kapalı gişe oynadı. Dokuz binin üzerinde
sanatsever oyunları takip etti. Şimdi sabırsızlıkla Ekim ayını
bekliyoruz.
Ordu için elbette daha çok düşüncelerimiz ve projelerimiz
var. Taşbaşı mahallesinde yaptığımız sokak sağlıklaştırma,
restorasyon çalışmalarımızı görüyorsunuz. İnşallah ekim ayında 1.
Etap çalışmalarımızı tamamlayıp, ardından 2. Etap çalışmalarımıza
başlayacağız. Böylelikle Taşbaşı mahallesi tarihi kimliğine biraz
olsun kavuşmuş olacak. Aynı çalışmayı Ünye Kadılar Yokuşu’nda
da yapıyoruz. Eskipazar ile ilgili projelerimiz var, orada da güzel
işler olacak. Kurul Kalesi’nde ki kazılarımız bu yılda devam edecek,
ona ilaveten bu yıl Fatsa Cıngırt Kayası’nda kazıya başlıyoruz.
Çambaşı Kayak Merkezini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
İlave Etmek İstediğiniz Görüşleriniz Var mı? Zaman ayırdığınız için
teşekkürler.
Ordu turizmde son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Bunu
katıldığımız fuarlar da rahatlıkla görüyoruz. Ordu Karadeniz’in
öne çıkan ilidir. Yapılan yatırımlar ve yatırım yapmak isteyenler
de bunun kanıtıdır. Ordu’yu Karadeniz in konaklama istasyonu
yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Bakanlarımız bizim için şans.
İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin’in çabaları ile neredeyse
unutulmuş ve umutsuzluğa düşülmüş iki büyük proje ‘havaalanı’
ve ‘çevreyolu’ gerçek oluyor. Ordu Turizmi için inanılmaz önemli.
Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak çevreyolu yapılırken
bizde şehrimizde ki ziyaret edilebilir cazibe noktalarını mutlaka
arttırmalıyız. Arttırmalıyız ki ziyaretçilerin şehrimize gelmek için
bir nedeni olsun. Herkesi oksijenin yurdu Ordu’ya davet ediyoruz.
Ordu geçilecek değil kalınacak şehir.
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ORDU KÜLTÜR
SANAT MERKEZİ

OKM Fotograf: Erol Kontaş

Kültür ve sanat şehri olan
Ordu’ya son yıllarda yapılan en büyük
yatırımlardan birisi olan Ordu Kültür
Sanat Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanımız
Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yatırım
programına aldırılmış ve 22 Mayıs 2009
tarihinde yapımına başlanarak 1,5 yıl gibi
kısa bir sürede tamamlanarak 29 Ekim
2010 tarihinde hizmete açılmıştır.
Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer
alan ve sahne düzenlemesi ve teknolojisi
her türlü tiyatro, sinema, konser, opera
ve baleye uygun olarak düzenlenmiş
bulunan büyük salon, küçük salon ile
fuayeler ve sergi salonları, açılışından
itibaren, sergi, konser, özel etkinliklere ev
sahipliği yapmış, 28 Mart 2012 tarihinde
açılan Ordu Devlet Tiyatrosu ile de Ordulu
Sanatseverin buluşma noktası olmuştur.
Ordu Kültür Sanat Merkezi
Akyazı Mahallesinde 9.000 m2 arazi
üzerine kurulmuştur. Bünyesinde İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gazi İl
Halk Kütüphanesi, Çocuk ve Oyuncak
Kütüphanesi, Ordu Devlet Tiyatrosu,
Cumhuriyet
Müzesi
ile
kiralama
yoluyla özel firma tarafından işletilen
Kafeteryadan müteşekkil bir kültür-sanat
merkezidir.
İlimizin kültür-sanat hayatına hızlı
bir giriş yapan Kültür Sanat merkezinde
2011 yılında 152 etkinlik düzenlenmiş,
bu etkinlikler 50.863 kişi tarafından
izlenmiştir. 2012 yılında Haziran ayı
sonu itibariyle; 149 etkinlik yapılmış, bu
etkinliklerin 57.460 izleyicisi olmuştur.
28
Eylül 2011 tarihinde
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah
GÜL’ün eşleri Sayın Hayrünnisa GÜL
Hanımefendinin
himayelerinde
“
Konuşan Kitap Şenliği’nin” 4 cüsü
Ordu
Kültür
Sanat
Merkezinde

gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Eğitim,
Kültür, Sanat, Spor, Kültür, Akademisyen
ve Medya camiasından birçok ünlü
katılmıştır.
2012 yılı içerisinde Ordu’da bir ilk
gerçekleştirilmiş, Ordu Valiliği, Ordu İl
Özel idaresi Genel Sekreterliği ve İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Ordu l.
Karadeniz Kitap Fuarı” açılmıştır. Fuara
52 yayınevi katılmış, 150 kişilik yayınevi
temsilcisi, yazar ve basın mensupları
ağırlanmış, kitap fuarında ortalama
30.000 okuyucuya ulaşılmıştır.
Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Türk Halk ve Türk sanat Müziği
Korosu oluşturulmuş, korolar tarafından
yıl içerisinde belli aralıklarla konserler
düzenlenmektedir. Sanatseverler resim
ve müzik atölyelerinde serbest çalışma
imkanı bulmakta, özel dans ve folklor
kursları için talepler doğrultusunda
salonlar kiralanabilmektedir.
Ordu Kültür sanat Merkezinde 541
kişilik Büyük salon, 159 kişilik Küçük salon
olmak üzere tiyatro ve konser salonları,
toplam 1735 m2 alana sahip fuaye, 1
bale salonu, 1214 m2 toplam alanı olan 3
adet sergi salonu bulunmaktadır. Büyük
salonda sinema makinesi de mevcuttur.
Ordu ilinin kültür-sanatına renk
ve ışık getiren Kültür Sanat Merkezi
bünyesinde kurulan “Ordu Devlet
Tiyatrosunda” 2011-2012 sezonuna
Ankara, İstanbul ve Adana Devlet
Tiyatrosu tarafından 7 tiyatro gösterisini
9.566
seyirci izlemiştir. 2012-2013
sezonu Ordu Devlet Tiyatrosu perdelerini
ekim ayında açarak ortalama 20 tiyatro
gösterisi ile izleyicisi ile buluşacaktır.
Tiyatro
gösterisi,
sergi,
konser, fuarlar ve tüm etkinliklerde
Sanatseverlerle buluşmak dileğimizle...

Bir Delinin Hatıra Defteri oyununda
Erdal BEŞİKÇİOĞLU 27-28 Nisanda Ordu’da...

Ordu Kültür Sanat Merkezi 0452 250 00 20
www.ordusmmmo.org.tr
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SARI VE LACİVERTİN
KARADENİZDEKİ KALESİ

FATSASPOR

Altın
sarısı
Fatsa
kumsalları ile Karadeniz’in
simgesi
sırtı
lacivert
hamsilerin
buluştuğu
yerdedir Fatsaspor sevdası.
Ülkenin belki de en güzel
denizi, kumu ve sevdası
bu
coğrafyada,
Fatsa
ilçesindedir. Sarı Lacivert
sevda 1950 li yıllarda birkaç
gönüllünün
bir
araya
gelerek oluşturduğu bir spor
kulübüdür. Spor kulübünden öte, dostluğun, kardeşliğin
sevginin birleştiği bir eğitim kurumudur.
Geçmişi nice başarılar ile dolu büyük bir kulüptür
Fatsaspor. Sarı ve Lacivert’in Karadeniz deki yenilmez
armadası olmuştur bir zamanlar.
İlçenin birlik ve beraberlik duygusu Fatsasporun
büyümesindeki en önemli etkenlerden biri olmuştur.
Fatsaspor, değişik zamanlarda gerek amatör ligde
gerekse profesyonel ligde başarı ile faaliyet göstermiştir.
TFF 3 Ligde önemli başarılara imza atan kulüp
bu gün ise amatör ligde mücadele etmekte ve en kısa
sürede hak ettiği yere çıkmak istemektedir.
Karadenizin gelişmekte olan en büyük ilçelerinden
olan Fatsa’nın, profesyonel ligde takımının olmayışı
tüm Fatsalı sporseverleri çok üzmektedir. Tarihi pek çok
başarılara sahip olan Türkiye’nin değişik kulüplerine
sporcu gönderen takımın artık layık olduğu profesyonel
lige 2012–2013 futbol sezonunda mutlak çıkması tüm
ilçenin en büyük isteğidir.
Fatsaspor, 1999–2000 sezonun da TFF 3 Ligden
amatör lige düşmüştür. Fatsaspor, 2008 yılına kadar
Ordu 1. Amatör kümede mücadelesine devam
etmiştir. Fatsaspor ismi 2008 yılında Fatsa Belediyespor
olarak değiştirilmiştir. 2008 Eylül ayında profesyonel
standartlarda bir tesis kazandırılmıştır.
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2008 – 2009 futbol
sezonunda
takıma
profesyonel
lige
çıkartmak için yeni
ve güçlü kadrolar
oluşturulmaya
başlanmıştır. 2008 –
2009 futbol sezonunda
takım 3. lige çıkma terfi
maçlarında yarı finalde
yenilmiş ve elenmiştir.
Bir sonraki sezon olan
2009 – 2010 futbol sezonun da Ordu ilinde şampiyon
olmuş ve 3. lig terfi maçlarında da bu kez finalde
yenilip profesyonel lige çıkma ümitlerini bir sonraki
lige taşımıştır. TFF mücadele veren bu amatör takımlar
için 2010 – 2011 futbol sezonunda Bölgesel Amatör
Ligi kurmuştur. Fatsa Belediyespor 2010-2011Bölgesel
amatör ligin ilk sezonunu 3. Olarak tamamlamıştır. Takım
Karadeniz Bölgesi İllerinin en iyi takımlarının mücadele
ettiği bu ligde 2011 – 2012 futbol sezonunu şansız bir
biçimde 4. olarak bitirmiştir. 2011 2012 sezonunda
takımımız yaptığı 22 maçta; 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7
mağlubiyet almış, 25 gol atıp 22 gol yemiş ve 33 puan
toplamıştır.
Takım maçlarını 5.000 kişilik Fatsa Şehir
stadyumunda oynamaktadır. İdmanlarını 2012 tarihinde
sentetik duruma dönüştürülen Fatsa ek sahada
yapmaktadır.
Karadeniz’in incilerinden Fatsa ilçesinin futbol
takımı olan Fatsa Belediyespor uzun ve yorucu geçen bu
maratondan yılmayıp elinden geleni ortaya koymuştur.
Profesyonel ligde faaliyet gösteren pek çok takıma
sporcu yetiştirmiştir.
Bütün Fatsa Belediyespor taraftarının bu takımı
desteklemesi, geçmişteki gibi sahip çıkması çok
önemlidir.

www.ordusmmmo.org.tr
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Muzaffer Demir
İbrahim Ömeroğlu
Şeref Karaalioğlu
Hüseyin Demirkan
Cengiz Korkmaz
Hayrullah Coruh
Hasan Arıca

Bir Zamanlar Fatsaspor
Yılmaz Gürol, Bülent Çapar, Sabri Tandoğdu, Hüseyin
Demirkan, Teyfik Demirkan, Yavuz Çekici, Mustafa Çullu,
Atakan Eroğlu, Erol Gündüz, Adnan Eroglu, Birol Tutkan

Fatsaspor’da Futbol Oynamış Süper Ligde
Mücadele Etmiş İsimlerden Bir Kaçı…
Erdoğan Arıca
Telat Özden
Niyazi Hüseyinoğlu
Serdar Celebi

Fatsaspora Hizmet Etmiş Fatsada isimleri
sevgi ile saygı ile anılan futbolculardan Bir
Kaçı…

Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı
Muammer Çoşkun dergimize yaptığı
açıklamada;” Fatsaspor’u eski günlerine
götürmek, yeniden 3 Lig’e çıkartmak
istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Kulüp
olarak bu sezon önemli transferler
yaptık. Bu takımı oluşturmak için hiçbir
fedakarlıktan kaçmadık. Şimdi sıra Fatsalı
spor severlerde. Takımlarına sahip çıkmalılar. Her
platformda takımlarını sahiplenmeli, maddi ve manevi
desteklerini esirgememelidirler. Bu sene bu takım
taraftar desteği ile beraber mutlaka bir üst lige terfi
edecektir.”Dedi.
Fatsa Belediyespor Yönetiminde yer alan ve daha
önce bu takımın kaptanlığını yapmış olan Mali Müşavir
Hasan Arıca ise yeni sezon ile ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu;. “Bizler önümüzdeki yıl tüm ilçe halkı bir
arada takımımıza sahip çıkarsak başarı kaçınılmazdır.
Hep birlikte güzel günlere yürüyeceğimizden
eminim. Futbolcularımız formanın, armanın ve sarı
lacivertin hakkını mutlaka vereceklerdir. Yeter ki bizler
desteklerimizi ve dualarımızı takımımızdan yoksun
bırakmayalım.”

Sadettin Karabacak
Birol Tutkan
Hikmet Aras
Bayram Koçak
Hüseyin Özcan
Şükrü Okurgan
Yılmaz Gürol

www.ordusmmmo.org.tr
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Bir Bayram Hikayesi...

Yaşlı adam bir konfeksiyon mağazasının vitrine
uzun uzun baktıran sonra ilerideki yeşillikte oynayan
çocukların en zayıfına dönerek ;
-“Küçüüük!”diye seslendi , “Bana biraz yardımcı
olur musun?”
Çocuk, hafta sonlarında yaptıkları misket
oyununu ilk defa kazanmış olmasına rağmen
arkadaşlarını bırakıp geldi. 7-8 yaşlarındaydı ve
üzerindeki elbiseler tek kelimeyle dökülüyordu. Yaşlı
adam çocuğu, saçlarını aksadıktan sonra
-“Vitrindeki elbiseyi giymeni istemiştim.
Bakalım üzerine uyacak mı?” dedi. Çocuk bu teklifi ilk
önce şaka sandı. Ama adam son derece ciddiydi.
Onunla birlikte mağazaya girerken ilk önce rüya da
olup olmadığını, daha sonra da şimdiye kadar yeni
bir elbise giyip giymediğini düşündü.
Genellikle aile deki büyük çocuğa alınan veya
komşular tarafından verilen giyecekler elbiselerin
ona dar gelmesiyle birlikte ortanca kardeşe kalır,
birkaç sene sonra da dizleri aşınmış veya delinmiş
vaziyette kendisine yamanırdı. Ama her zaman hasta
dedikleri babasının ne kadar zor para kazandığını
bildiğinden, bu işe bir kere bile itiraz etmemişti.
Şimdiyse ilk defa yeni bir elbisesi olacaktı. Üstelik
bayram a üç gün kala…

ceplerin bir köşesinde kalmıştı. Demek ki her bir cep
en az elli misket alabilirdi. Yaşlı adam çocuğu sağa
sola döndürdükten sonra elbiselerin paketlenmesini
istedi. Ve iş tamamlandığında tezgâhtara dönerek
-“Elbiseleri torunuma alıyorum.” dedi,
-“Kendisine sürpriz yapacağım için onları bu
çocuğun üzerinde denedim.” Çocuk bir anda
beyninden vurulmuşa döndü ve ne diyeceğini
bilemedi. Ama artık büyüdüğüne göre bir şey belli
etmemeliydi. Aynaya son bir defa baktıktan sonra
üzerindekileri yavaşça çıkartarak bir kenara bir
kenara fırlattığı eskileri giydi.
Adam elbiselerin torununa uyacağından
emindi. Yaptığı hizmet için çocuğa bir ciklet parası
vermek istediğinde onu yanında göremedi. Haylaz
velet, belli ki bu işten sıkılmıştı. Çocuk arkadaşlarının
yanına döndüğün de bir kenara çekilerek onları
seyretmeye koyuldu. Ve bütün ısrarlara rağmen
oyuna katılmadı. Arkadaşları,
-“Niçin oynamıyorsun?” diye sordular,“En güzel
misketleri sen kazanmıştın.” Çocuk inci gibi yaşlar
süzülen gözlerini arkadaşlarından kaçırmaya
çalışırken
-“Misketlerim bu elbiselere
yakışmayacak kadar güzeldi.” dedi,
“Bu yüzden onları bayramlık
kabanımın cebine sakladım!”

Çocuk yaşlı adamın gösterdiği
elbiseleri giydiğinde büyümüş olduğunu
ilk defa fark etti. Hepsinin üzerine giydiği
kaban bir başkaydı ve artık üşümeyecekti.
Çocuk misketleri onun cebine bıraktığında
iyice keyiflendi,
irili ufaklı misketler gayet derin olan
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“Bak Onun İçin
Çok Şey
Değişti,”
Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş
yaparken,denize telaşla bir şeyler atan
birine rastlar.

Önemli Olan...

Biraz daha yaklaşınca bu Kişinin, sahile
vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını
fark eder ve

Hazır olun ya da olmayın,bir gün sona
geleceksiniz. O gün geldiğinde Zenginliğiniz,
hıncınız, kininiz, öfkeleriniz, hayal kırıklarınız,
umutlarınız, tutkularınız, planlarınız ve yapmak
istedikleriniz hiçbir önemi kalmayacak.

“Niçin bu deniz yıldızlarını denize
atıyorsun ?” diye sorar.Topladıklarını hızla
denize
atmaya devam eden kişi, “Yaşamaları İçin”
yanıtını verince, adama şaşkınlıkla:
“İyi ama burada binlerce deniz yıldızı var.
Hepsini atmanıza imkan Yok. Sizin bunları
denize atmanız neyi değiştirecek ki ?” der.
Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize
atan kişi,
“Bak Onun İçin Çok Şey Değişti,” karşılığını
verir...

Öyleyse önemli olan nedir? Yaşadığımız günlerin
değeri neyle ölçülür.
*Önemli olan, ne aldığınız değil, ne verdiğinizdir...
*Önemli olan, öğrendikleriniz değil,
öğrettiklerinizdir...
*Önemli olan, doğruluk, dürüstlük, merhamet,
fedakarlık ve cesaretle atmış olduğumuz her
adımla, başka yaşamları zenginleştirmiş
olmanızdır...
*Önemli olan, yetenekleriniz değil,
karakterinizdir...
*Önemli olan, diğer insanları yüreklendiren,
onların sizi takip etmesini sağlayan örnek bir
insan olmaktır...
*Önemli olan, kaç kişi tanıdığınız değil, siz
gittiğinizde ebedi bir yoksunluk hissedecek olan
insanların sayısıdır...
*Önemli olan, hatıralarınız değil, sizi sevenlerin
kalbinde yaşayacak olan hatıralarınızdır...
*Önemli olan, ne kadar uzun süre hatırlanacağınız
değil, kimler tarafından ne şekilde
hatırlanacağınızdır...
*Önemli bir hayat yaşamak rastlantıyla olmaz...
*Önemli olan, koşullar değil, seçimlerinizdir...
*Önemli bir hayat yaşamayı seçin...!

www.ordusmmmo.org.tr
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Kişi

“Adalet nedir?

kim olduğunu
bilmek isterse

Ağaçlara su vermek.

Zulüm nedir?

Dikeni sulamak”

kimleri

Mevlana

sevdiğine baksın...!
Mevlana

çok küçük şeyler

Aslında
bile kendimi mutlu hissetmeme
yetiyordu.

Ama bütün mesele,
bu küçük şeyleri
şu dünyanın içinden

bulup çıkarmaktı.
Charles Bukowski

İyi dostluklar hesapsız kurulur.
Balzac

Kelebek misalidir aşk;
anlamayana ömrü günlük, anlayana

bir ömürlük !
Nazım Hikmet Ran

Başkalarına “evet” derken,
kendinize “hayır” demediğinizden emin

olun.

Paulo Coelho

Söz kalpten çıkarsa kalbe

kadar gider,

dilden çıkarsa kulağı aşamaz.

Mert olmayan bir insanla
işe başlamak, sonu gelmeyecek,

ya da kötü bitecek bir yola

çıkmak demektir.

Montesquie

ARAP ATASÖZÜ

Seni affedecek kadar olgunum ama

tekrar güvenecek kadar aptal değilim.
William Golding
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evlendi. Yakında
Dede olacağım.
Yaşlandık mı ne!
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Valla bir sıkıntı
yok. Bizim tek
sorunuz var. Oda
Fenerbahçe

Oﬂu Moﬂu
Dinlemem.
Bende
Sivaslıyım.

Bir dalda iki güzel
pardon şarkıyı
şaşırdım. Neydi
yahu o...

Beraber Yürüdük
Biz Bu Karlarda

Dursun Başkan,
bu Fenerbahçe
kesin şike yaptı!

Bu zar var
ya. Tadından
yenmelik oldu. Bi
daha düşeş hadi
bakalım.

El Ele Göz Göze
Başkanım. Yola
Devam...
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Adnancığım ben
hala gencim ama
bak senin sazlarında
dökülmüş...

Eyvah hoca şimdi beni
sözlü yapıcak. bari
yazı yazıyomuş gibi
yapayım belki yırtarım

www.ordusmmmo.org.tr

Hocam Bu
Böğürtlenler Varya
Nerdeyse yarım
metre büyüyor.

Yav Kardeşim bende
Giresunluyum az at
yahu...
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Hanıma her
sabah ellerimle
kahvaltı
hazırlarım.

Ne zaman Yason
Kilisesine gelsek
Başkan ve Orhan
ayrılamıyor kiliseden.

Kemalciğim Boztepe‛de
Siste Ordu‛ya böyle
bakılır...

YMM Uygur Temizer

Uyumuyorum. Uyuyormuş
gibi yapıyorum.

Uzun olur gemilerin
direği, kalın olur
muhasebecilerin
kalemi...

www.ordusmmmo.org.tr
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Tuğrul Sakın Korkma.
Sakın Haraket Etme.
Şimdi İneceğiz.

Recai abi valla
kelliğin ilacı
bulunudu.

Yalan Dünya
Yalan...
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SENİNLE BULUŞMAYI DÖRT
GÖZLE BEKLİYORUM…

ROBİN BİR YIL DAHA
OKUYACAK MI ?

Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır.
Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür
ve karısına e-mail atmaya karar verir. Fakat
yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir
adrese gönderir....
Tam bu sırada farklı bir yerde kadın, kocasının
cenaze töreninden evine yeni dönmüştür ve
bilgisayarındaki maili görür, arkadaşlarından
geldiğini düşündüğü maili okuyunca olduğu
yere yığılıp kalır.
Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve
ekrandaki mesajı görür.
Kime: Sevgili karıma
Konu: Yeni ulaştım.
Tarih: 16 Mayıs 2004 Benden haber aldığına
şaşıracağından eminim.Burada bilgisayar var ve
sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz.Buraya
yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım.Herşey yarın
senin buraya geleceğini düşünülerek
hazırlanmış.Seninle buluşmayı dört gözle
bekliyorum.Umarım benim gibi sorunsuz bir
yolculuk geçirirsin...
Temel birgün ölüm döşeğindeyken
- Fadime ben ölüyorum,
sana itiraf etmem gereken birşey var;
ben seni çok aldattım başka karilerle der.
-Fadime de ula ben seni keyfimden mi
zehirledim sanıyorsun der.. :)))..

Meşhur Amerikan Üniversitelerinden birinde, dünyaca ünlü bir Hukuk
Profesörü olan John Tomkins öğrencilerinin katıldığı yıl sonu
imtihanlarını değerlendiriyordu.
21 yaşındaki Robin adlı öğrenci hariç tüm diğerleri geçer not alıp
başarıyla mezun olmuşlardı.
Robin, maalesef bir yıl daha okumak zorundaydı.
Akademik yılın bitmesine bir hafta daha vardı ve Robin ertesi sabah
okula her zamankinden ve herkesten çok daha erken gelmişti.
Profesör John Tomkins’in ofisinin kapısını tıklattı ve içeri girdi.
“Hocam” dedi... “Ailemin maddi durumu çok kötü ve beni bunca yıl
okutabilmek için yaptıkları fedakarlıkları anlatmam mümkün değil ve
mezun olmadığımı duyarlarsa çok üzüleceklerdir.
Sizden rica ediyorum, hatta yalvarıyorum, ne olur şu notumu yükseltip
beni geçiremez misiniz?”.
“Kesinlikle mümkün değil” dedi profesör...
böylesine bir şey yapmam hem etik kurallara aykırı ve de ayrıca
yasalara da karşı.
Dünya çapında isim yapmış bir hukuk profesöründen böyle bir talepte
bulunman bile beni şaşırtıyor doğrusu.
“Peki hocam” diye devam etti Robin...
“Size, tamamen gerçek ve tamamen hukuka dayalı bir soru sorsam ve
siz bunun cevabını bilemezseniz, benim notumu “A” olarak değiştirir
misiniz?”..
Profesör bir iki saniye düşünür ve basit bir üniversite öğrencisinden
gelebilecek herhangi bir hukuk sorusuna kesinlikle yanıt
verebileceğine kanaat getirir ve: “Tamam, anlaştık... Hadi bakalım sor
sorunu” der.
Robin toparlar kendisini ve başlar;
“Gerçek bir vaka düşünün ki: mantığa ters ama yasaya uygundur...
aynı zamanda yasaya ters ama mantığa uygundur...

Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
“Kimsin?”
“Hiç” demiş Hoca, “hiç kimseyim.”
Dudak bükülüp önemsenmediğini görünce,
sormuş Hoca: “Sen kimsin?”
“Mutasarrıf”ım demiş adam kabara kabara.
“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasreddin
Hoca.
“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam...
“Daha sonra?..” diye üstelemiş Hoca.
“Vezir” demiş adam.
“Daha daha sonra ne olacaksın?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam boynunu
büküp “Hiiiç.” Demiş
“Daha niye kabarıyorsun be adam, demiş
Hoca..
ben şimdiden, senin yıllar sonra gelebileceğin
makamdayım:

‘hiçlik makamı’ında
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ve yine, hem mantığa hem de yasaya terstir”.
Profesör kafasını kaşır, düşünür... düşünür... düşünür, terlemeye başlar
ve Robin’den bir gün izin ister.
Gizlice tanıdığı diğer profesör meslektaşlarına danışır... ama nafile...
takılmıştır, bulamaz bir açıklama ve mecburen Robin’e “A” notunu
verip onu hukuk fakültesinden mezun eder.
Ertesi gün Profesör sınıfta tüm öğrencileri mezun olabildikleri için
tebrik konuşmasını yapar ve kendilerine veda etmeden önce bir soru
soracağını söyler ve devam eder;
“Gerçek bir vaka düşünün ki: mantığa ters ama yasaya uygundur...
aynı zamanda yasaya ters ama mantığa uygundur...
ve yine, hem mantığa hem de yasaya terstir”.
Profesörün şaşkın bakışları arasında, tüm öğrenciler ellerini
kaldırmışlardır...
öğrencilerden birisine soruyu yanıtlaması için işaret eder.
Öğrenci ayağa kalkar ve başlar;
“Hocam, siz 75 yaşındasınız ve 30 yaşında çok güzel bir bayanla
evlisiniz.
Bu mantığa ters ama yasaya uygundur.
Eşiniz sizi 21 yaşında bir erkekle aldatıyor.
Bu yasaya ters ama mantığa uygundur.
Siz bu 21 yaşındaki erkeğe mezun olabilmesi için “A” notu verdiniz.
Bu hem mantığa hem de yasaya terstir”....

www.ordusmmmo.org.tr

OSMMMO

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

2012-2013 sezonunda

Orduspor’a

BAŞARILAR DİLER...
www.ordusmmmo.org.tr

Ağustos 2012

87

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

88

Ağustos 2012

www.ordusmmmo.org.tr

