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e d i t ö r d e n
BİR SES DE SEN VER!
Mesleki sorunların çözümü için 75 Oda Başkanın
imzası ile “Bir Ses De Sen Ver” imza kampanyası
başlatıldı. Kampanyaya on beş gün gibi kısa
bir sürede yirmibinin(20.000)’nin üzerinde
destek imzası toplandı. Kampanyada Muhasebe
mesleğinin kronikleşen acil çözülmesi gereken
konuları üzerinde sorunlar tespit edilmiş. Ve bu
talepleri sıralanmıştır.

SMMM Bahadır BAŞ
Oda Sekreteri

bahadirbas@hotmail.com

Ayrıca en önemli hassasiyet olarak beyanname
verme sürelerinin dalga geçercesine son
dakikalarda, son gün son saatlerde açıklanması
hususu ayrıca vurgulanmış. Bu konunun meslek
camiasında yarattığı infialin altı çizilmiştir.
Muhasebe çalışanlarını, Stajyerleri, SM’si,
SMMM’si, YMM’si, bütün muhasebe ailesini bu
kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.

Sorunların çözümü için 75 Oda Başkanın birlikte
hazırladığı bu kampanyaya hepimizin sahip
çıkması gerekmektedir. Hiçbir şey yapmayıp,
taşın altına elini sokmayıp sosyal medyada
kampanyanın noksanları ile ilgili olumsuz eleştiri
yapanları ise tüm meslek camiasının takdirlerine
havale ediyoruz…
Herkesin bildiği meşhur “resmi eleştirmek
ile resimde düzletme yapmak” hikayesinde
bahsedildiği gibi;” kötü yönde eleştirmek kolaydır,
yapıcı eleştiride bulunmak ise eğitim gerektirir.”
Kampanyaya destek vermek için aşağıdaki linki
tıklamanız ve açılan sayfadaki bilgileri doldurarak
mesleki sorunlara “BİR SES DE SEN VERMİŞ
olursun…
http://smmmodalariplatformu.org/

Mesleki Sorunlarımızın Çözümü İçin Metni Okuyup

“Sizde bir ses veriniz.”

42’NCİ SAYI…
Dergimizin “Bir Şair Bir Şiir” köşesinde Ordu,
Fatsa’lı şair Azer YARAN’ı ve eserlerini sizlere
meslektaşımız Rüstem Gürler sundu. Bu büyük
şairi anmak için onun şu dizelerini sizlerle
paylaşmak istedim.
…
Ben aslında bugün annemi yazacaktım,
Çatlak ellerini sevdiğim, telaşında bir bazlama
ekmek,
Beni ve kardeşlerimi büyüttü mavi dumanlı bir
ocaktan
Ve eğitti içimizde çınar gibi şiiri, eğitti Nazım
Hikmet.
Dergimizin bu sayısında mesleki konularla ilgili
önemli görüşler bulacaksınız. Türkiye Etik Kurul
Başkanı Feyzullah Topçu’nun “Etik” konusu ile
ilgili dergimiz için kaleme aldığı yazıyı ilgiliye
okuyacaksınız.

Hemşerilerimiz sayın Volkan Demir ve Yaser
Gürsoy ile Giresun Üniversitesinden Osman
Sirkeci hocalarımızın yazıları mesleki konuda ufuk
açacaktır.
Ordu Defterdar Yardımcısı Bülent Papuççu, Oda
Yönetim Kurulu üyesi M.Ender Sönmez, önceki
dönem Oda Başkan Yardımcımız Sezai Kantar,
Basın Yayın Komisyonu üyesi Mustafa Ergin ile
Meslektaşımız Ümit Keleş’in bir birinden ilginç
yazılarını bu sayıda keyifle okuyacaksınız…
Yunus Emre’nin İlahi aşkla söylediği söz..
“Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü.” Evet
Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde
en çok ihtiyacımız olan şey. Bir birimize saygı
duymak. Fitne ve fesattan ve kıskançlıktan uzak
durmak. Yaradan’ın yarattığı her şeye hoş görü ile
yaklaşmak.
Güneşli güzel günlerde buluşmak ümidi ile
hoşcakalın…
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başkandan

Muhasebeciler - Mali Müşavirler Artık
Çağdaş Meslek Yasası İstiyor
SMMM Ertuğrul YÜKSEL
Ordu SMMM Oda Başkanı
ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr
ertugrulyuksel_52@hotmail.com
3568 Sayılı Meslek Yasamız, 13 Haziran 1989 tarihinde
Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01.01.1990 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile yıllardır verilen mücadelenin
sonunda çağdaş dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği ülkemizde geç
de olsa kabul edilmiştir.
“Muhasebe, finansal raporlama ve denetim, işletmelerin
ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin gelişiminde büyük önem
arz etmektedir. Sağlıklı ve güvenilir muhasebe – denetim,
sağlıklı ve güçlü bir ekonominin temel taşlarından biridir.
Kalkınma için ekonomik faaliyetler ne kadar önemli ise bu
faaliyetlerin kayda alınması kayıtların tutulması, raporlanması
bir o kadar da önemlidir. Bu çerçevede, ekonomik faaliyetlerin
kaydedilip sonuçların alınmasına kadar Mali Müşavirlerin
emeği büyüktür.”
“Uluslararası gelişmelerle birlikte Mali Müşavirlik
mesleği, kamu maliyesinin güçlenmesine de katkı koymakta,
işletmelerimizin gelişmesinde yol gösterici ve uluslararası
alanda rekabet edebilirliğinde önemli görevler üstlenmektedir.
“Böylesi önemli bir mesleği icra eden meslek
mensuplarımız, her geçen gün artan mesleki sorunların
beraberinde hizmetlerini layığıyla yerine getirmeye
çalışmaktadır. Mali müşavirlik mesleğinin yetki ve
sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara
uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir.
Meslek yasamızın yürürlüğe girmesi üzerinden tam 26
yıl geçti. Zaten “göç yolda düzelir “ mantığı ile çıkarılan bu
yasanın bir sürü eksiği vardı. Bu yasa zaman içinde iyice
eskidi, zaman değişti, elle tutulan defterler, kayıtlar artık
elektronik ortamda, bilgisayarla tutuluyor, bunun dışında
bu mesleği icra eden mali müşavirlerin, çalışma koşulları,
yaşam standartları da hesaba katılarak bu yasa çağdaş
hale getirilmeli. Taleplerimiz, ülkemizin de talepleridir.
Meslek camiası olarak Taleplerimiz
•
Meslek angaryaları son bulsun
•
Mesleğin ihtiyacı olan, çağdaş ve demokratik bir meslek
yasası yeniden oluşturulsun
•
Bakanlık vasiyeti; mesleğimizle ilgili düzenlemelerde
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görüş ve önerilerimiz dikkate alınsın.
•
Nisbi temsil seçim sistemi iptal edilsin
•
TÜRMOB yönetiminde azınlığın, çoğunluğa tahakkümü
anlamına gelen YMM, SMMM Arasında 5’e 4 temsil
yapısına son verilsin
•
Denetimde genç meslektaşların önünde engel taşıyan
15 yıl ayrımına son verilsin.
•
Beyannamelerin imzalanmasında parasal sınırlamalar
kaldırılsın
•
Beyanname verme süreleri yeniden düzenlensin
•
Ünvanlar arasında ayrımcılık kaldırılsın
•
Bilgi amaçlı bildirimlerden, özel usulsüzlük cezaları
kaldırılsın
•
E–beyanname şifresi meslek mensubu dışında
kimseye verilmesin
•
Mesleki faaliyetlerde KDV tahsilata bağlansın
•
Mesleki sözleşmelerden damga vergisi kaldırılsın
•
Serbest meslek giderleri yeniden düzenlensin
•
Tahsilatların bankalar üzerinden yapılması için
düzenleme yapılsın
•
Meslek mensuplarına vergi dairelerinde, uygulama
birlikteliği ile davranılsın.
Meslek Yasasının çağdaş bir yapıya kavuşturulması,
muhasebeci ve mali müşavirlerin mesleki sorunlarının
çözümü için yeni seçilen Yasama organına önemli bir işlev
düşmektedir.
Ülkeye yönetecek Hükümet ve Mali Bakanının dan
özellikli beklentimiz mesleki sorunların çözümü konusunda
adım atılmasıdır.
Bu vesile ile yeni seçilen Milletvekillerimize yeni
görevlerinde başarılar dilerim. İçinde bulunduğumuz Ramazan
Ayının hayırlara vesile olmasını hak ve hukukun yerleşmesinde
bu güzel günlerin bizlere yol göstermesini dilerim…
Mesleki sorunlarımızın çözüldüğü güzel günlerde buluşmak
ümidi ile…
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SESİMİZE KULAK VERİN!
Sayın Maliye Bakanımız,
Biz Türkiye’de 90.000 kişilik Mali Müşavir ve 400.000 kişilik
çalışma arkadaşlarımızla, 500.000 kişilik camiayız.
Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, Yüksek Makamınıza sunulmak üzere
Müşteşarlığınıza ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk:
4 Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’sinin ödenmemesini istedik.
4 Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik.
4 Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik.
4 Meslek mensuplarımızın düzenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istedik.
4 Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik.
4 Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebeb sayılmasını istedik.
4 Beyin amortismanının getirilmesini istedik.
4 Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik.
4 Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.
Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik:
4 Geçici verginin ayın 20’sine kadar,
4 Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar,
4 KDV beyannamesinin ay sonuna kadar,
4 Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una kadar,
4 Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar,
4 Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü ayın sonuna kadar,

Şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
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MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK

Feyzullah Topçu

TÜRMOB Etik Komitesi Başkanı

Muhasebe Mesleğinde etik önemli
bir konudur. Aslında hayatın her
alanında önemli bir konu olmaya
devam edecektir. Günümüz rekabet
koşullarında şirket veya bireyler
rakiplerinden bir adım öne geçmek
için yoğun çaba göstermektedirler.
Üzerlerinde bulunan bu baskıdan
dolayı gayri ahlaki, etik dışı
çözümlerden faydalanmaktadırlar.
Etik yalnızca rüşvet ve yolsuzluk,
yani ahlak dışı eylemlerle mücadele
etmek değildir. Etik dışı hareketlerin
önlenmesinde, yasal düzenlemeler
yanında eğitim ve kültür önemlidir.
Yani ahlak ve vicdan ön plandadır.
Bu nedenle, aile, çevre, yöresel
alışkanlıklar, ekonomik hareketler,
mesleki standartların olmaması ve
“Etik” konusunda eğitim eksikliği,
özellikle eğitim kurumlarına önemli
bir görev yüklemektedir.
Etik bilinci ve farkındalığın en
önemli unsuru sorunların ortaya
çıkmadan önce tedbir alınması
sağlanmakta ve ortaya çıkışları
önlenebilmektedir.
Meslek etiği ; Mesleki davranışla
ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin
haklı, neyin haksız olduğu hakkında
inançlara dayalı ilkeler ve kurallar
topluluğudur.
Muhasebe etiği literatürüne
yön veren iki temel yaklaşım olarak,
deontolojik ve faydacı yaklaşım
görülmektedir;
• Deontolojik
yaklaşıma
göre, davranışların etiğe uygun olup
olmadığını, yönlendirici nitelikteki
kurallar belirler. Eylemin etiksel
değeri, eylemi gerçekleştiren kişinin
niyetine bağlı olup, etiğin temelini
oluşturan bir görev olarak tanımlanır.
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• Faydacı
yaklaşımda
ise
davranışları
yarattığı
sonuçlar
açısından
değerlendirirken,
ilgili
tarafların
hepsinin
en
büyük
kazancına sebep olan davranış doğru
ve etiksel açıdan zorunlu davranış
olarak tanımlanmaktadır.
Muhasebe mesleğinin diğer
meslek gruplarından ayırt eden
çizgi, kamu yararı sorumluluğunu
üstlenerek hareket ediyor olmasıdır.
Bu nedenle; bir muhasebe
meslek mensubunun sorumluluğu,
yalnızca müşterinin veya işverenin
ihtiyaçlarını memnun etmek değildir.
Kamu yararına hareket ederken
Etik Kurallarını gözetecek ve
uygulayacaktır.
Muhasebe meslek mensupları
için temel mesleki etik kuralları
ortaya koymak için bir kavramsal
çerçeveye ihtiyaç vardır.
Bunlar;
• Temel
İlkelere
uymaya
yönelik tehditleri belirlemek,
• Belirlenen tehditleri önemini
değerlendirmek,
• Bu
tehditleri
ortadan
kaldırmak ya da kabul edilebilir
bir seviyeye düşürmek, gereken
önlemleri almaktır.
Muhasebe meslek mensubu
bu kavramsal çerçeveyi uygularken
mesleki yargıyı uygulayacaktır.
Muhasebe
Mesleğinde
Mesleki Yargı; muhasebe meslek
mensubunun,
uzmanlık alanını
ilgilendiren durum, konu ve sorunlar
hakkında tarafsız, tutarlı, mantıklı,
bilgi ve deneyime dayalı analiz
ve düşünce yapısı oluşturarak,

w w w.ordusmmmo. o rg. t r
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gerektiğinde inisiyatif kullanarak,
karar alması, bir görüşe varması,
çözüme ulaşmasıdır.
Türkiye‘de
Muhasebe
mesleğinde etik ve kurulların
geliştirilmesi için uluslararası ve
ulusal kuruluşların çalışmalarından
yararlanılmaktadır.
Uluslararası
alanda faaliyet gösteren kuruluşların
başında Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu
(International
Federation of Accountants Ethics
Committe, IFAC) ve Amerika Kamu
Muhasebecileri
Enstitüsü
(The
American Institute of Certified Public
Accountants, AICPA) gelmektedir.
Türkiye ‘de ise meslekle ilgili
yapılan düzenlemelerde TÜRMOB
(Türkiye
Serbest
Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odası Birliği) etkin bir rol
oynamaktadır.
IFAC 1998 yılında “Muhasebe
Mesleği için Meslek Ahlakı Yasası”nı
çıkarmıştır. Üye ülkelerde yasaya
uygun çalışmalar başlatılmıştır.
TÜRMOB
etik
değerlerinin
önemli
olduğunu,
sadece
muhasebede etik değil toplumun
her alanında, siyasette, yargıda,
kurum ve kuruluşlarda, medyada
diğer meslek dallarında etik değerler
ve etik ilkelerin önemli olduğu
gerekçesiyle, bu alandaki önemli
bir eksiklik olduğunu tespit etmiş
ve 2001 yılında yasal anlamda
çalışmaları başlatmıştır. SM, SMMM
ve YMM Meslek Ahlak Kuralları
ile ilgili meslek mensupları için bir
çerçeve çizmektedir.
2007
yılında
SMMM
ve
YMM’lerin uyacakları etik ilke ve
kurallara ilişkin uygulama tebliğinin
yürürlüğe girmesi ile mesleğimizde
yasal
anlamda
çalışmaların
başlatılmasının ilk adımı olmuştur.
Muhasebe
meslek
mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik
Sözleşmesi yapmaları için 2014
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yılında tebliğ uygulamaya girmiştir.
Özellikle bu tebliğ ile eğitimlerin
başlaması, mesleğimizin gelişmesi ve
kalitesinin artması yönünden önemli
bir gelişmedir.
Eğitim öncesi İstanbul, Ankara
ve İzmir Odaları’ndan oluşturulan
18 meslek mensubu Etik Eğitmeni
olarak uzun ve yoğun bir süre eğitime
alınmış, Etik Eğitmenleri üyelerimize
yüz yüze eğitim vermeleri için
görevlendirilmiştir. Haziran ayı itibari
ile 48 ilde eğitim bitmiştir. Diğer
illerde eğitimler devam edecektir.
TÜRMOB Etik Eğitim Projesi ile;
İlk etapta Türkiye genelinde 3300
meslek mensubumuz 16 saat uzaktan
eğitim ve 6 saat yüz yüze eğitim
alarak Etik Taahhütname almaya hak
kazanmışlardır. Etik Eğitimlerimiz
yılda iki etap halinde devam edecektir.
Bu eğitimler esnasında çok
sayıda döküman ve IFAC muhasebe
meslek mensupları için, “Etik Kurallar
El Kitabı 2014” ile “Etik: Muhasebe
Mesleği Yönünden Değerlendirme”
kitabı
eğitime
katılan
meslek
mensuplarına dağıtılmıştır.
TÜRMOB olarak bugüne kadar
ulusal ve uluslararası olmak üzere 6
Etik Kongresi gerçekleştirmiştir.
Bu kongrelerin amacı meslek
etik bilincinin oluşturulması ve
meslek kültürünü yaymaktır.
Bu kongre ve seminerleri
yaparken eğitime önem verdiğimizi
bu nedenle etik eğitimlerin hayatın
her alanında yapılması ve etik
eğitimi,
öğrencilik
yıllarından
başlayarak profesyonel yaşama,
profesyonel yaşamdan, yaşam boyu
etik öğreniminin sürdürülmesini
kapsayacak bir süreçte ele alınmalıdır.
TÜRMOB olarak hedefimiz
“Temiz
birey,
temiz
toplum”
yaratmaktır. Bu konuda herkes
üzerine
düşen
görevi
yerine
getirmelidir.
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SMMM Bahadır BAŞ

uzaklarda bir ordulu
Murat Hazinedar
Beşiktaş Belediye Bşk.

SPOT
KONULABİLİR
Sayın Murat Hazinedar sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
Eczacı bir anne-babanın çocuğu olarak İstanbul’da 13 Şubat 1971’de doğdum. Anne ve babam ben 4 yaşındayken memleketimiz Ordu’ya döndüler. 1981 yılına dek Ordu Fatsa’da yaşadım. İlkokulu Fatsa’da, orta öğrenimimi
Ankara Yükseliş Koleji, lise öğrenimimi ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladım. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunuyum. 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğum Hukuk
Bürosu’nun Başavukatlığını yürüt-

8

tüm. Gelecekteki siyasi kimliğimi
şekillendirecek bir çocukluk yaşadım. Dokuz yaşında Terzi Fikri lakaplı Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez’in Devrim Korosu ile siyasete başlarken milli ve manevi değerlere sahip bir ailenin evladı olarak Kuran kursuna da gittim… Uzun yıllar siyasetin pek çok
kademesinde etkin görevlerde yer
aldım.1987 yılından itibaren gençlik kollarında siyasi hayatıma başladım, 2000 yılında CHP Kurultay Delegeliği yaptım. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelemi
TDH’de sürdürdüm, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağım-
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sız Milletvekili Adayı olarak katıldım, 2013’te Mustafa Sarıgül ile
birlikte CHP’ye yeniden üye olduk.
10.02.2014 tarihinde CHP Parti
Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterildim
ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde
% 77’lik rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildim. CHP’li
geçmişimizin çok derin kökleri var.
Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Ordu
ilinde kuran ve başkanlığını da yapan Hazinedarzade Mustafa Bey’in
torunlarındanım.
Ordu’da akrabalarınız var mı?
Ordu ile bağınız devam ediyor
mu? Neler söylemek istersiniz?
Annemi altı yıl önce kaybettik ancak babam hala Ordu’da yaşıyor. Ailemin büyük kısmı orada…
Birbirine bağlı, çok geniş bir ailemiz var. Ordu ile bağım hem ailevi,
hem siyasi hem de işadamı kimliğim dolayısıyla canlı bir şekilde
devam ediyor.
Memleketinizden uzakta olmanın
zorlukları var mı? Memleket hasretini nasıl gideriyorsunuz?
Memleketimden uzak olmanın zorluklarını pek yaşamıyorum.
Devir teknoloji devri. İletişim ve
ulaşım imkânları artık son derece hızlı ve modern. Çok şükür ekonomik gücümüz de bu hıza ayak
uydurabilecek kapasitede. Dolayısıyla Ordu hasreti pek yaşamıyorum… Çok sık periyodlarla
Ordu’ya geliyorum.
Sayın Hazinedar; yaptığınız başarılı çalışmalarla adınızdan söz
ettiriyorsunuz. Başarınızı neye
borçlusunuz?
Başarımın sırrı inovasyon ve
değişime ayak uydurmak… Ve tabii ki çok çalışmak ama iş olsun
diye değil, günde 18-20 saat gibi
yoğun bir mesaim var. Dökülen
alın teri değerini bulsun diye tüm

yüreğimle çok çalışıyorum. Hep
birkaç adım sonrasını düşünüp
buna göre hareket ederim. Benim
için ekip arkadaşlarım çok değerlidir. Büyük hayallerim var ve hep
söylüyorum ki böyle bir yapıyı yönetiyorsanız bu kente dair bir derdiniz olmalı. İşte bu derdime tüm
ekip arkadaşlarım ortak olsun isterim. Benim için siyaseten başarı milletin değerleri ile buluşabilmektir. Her kim olursa olsun, ortak bir değer için bir araya gelindiğinde aynı dilden türkü söyleyebiliyorsak bunun değeri paha biçilemez. Her şeyimi hak edenle fazlasıyla paylaşırım. Bir elin verdiğini diğer el görmez ama beni yakından tanıyanlar bilir ki imkânsız
taşların üzerine çaktığımız çiviler
ve paylaştığımız lokmalar bizim
alamet-i farikamızdır. Siyasetimizin kıblesi belli bir ideolojiden çok
milletin değerleridir, bu nedenle
çok eleştirilsem de doğru bildiğim
yoldan şaşmam…
Beşiktaş gibi ülkenin en büyük belediyesinde başkanlık yapıyorsunuz? Takip edebildiğimiz kada-

rı ile sabah namazı ile başlıyorsunuz, gece temizlik işçilerinin çalışmalarında bile sizi görüyoruz. Hiç
uyumuyor musunuz? Yoksa siz
30 saatlik farklı bir zaman dilimi
mi kullanıyorsunuz? Beşiktaş Belediyesi ve çalışmalarınız ile ilgili
neler söylemek istersiniz.
Hep söylediğim gibi benim
yönetim anlayışım, belediyeciliğe bakışım 7/24 halkımızın arasında olmaktır. Onlardan aldıklarımla beklentilerini karşılamak birinci vazifem… İnsanlarla sıcak diyalog kurmak benim geçmişten
beri karakterimin bir parçası olduğu için insanlara pozitif enerji verdiğimi düşünüyorum… Beşiktaş’ta
23 mahalle ve 875 sokağımız var.
Girmediğim sokak olmadığı gibi
belki hafta geçmeden uğramadığım sokak yoktur… Çünkü neredeyse mesaimin yarısını vatandaşlarımızla birebir zaman geçirmeye ayırıyorum. Bunu önemsiyorum çünkü baştan beri yönetim
felsefem Önce İnsan’dır, önce insana dokunmaktır. Beşiktaş’ın şehircilik anlamında oturmuş bir ya-
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pısı var ancak kentimizin büyümesine paralel Beşiktaş halkımızın
daha iyi koşullarda yaşaması için
yapılması gereken işler var. Burada temel çıkış noktamız tarihi ve
geleneksel özelliklerimizi muhafaza ederek kentimizin çağdaş insanlarına yaşamlarını güzelleştirecek yeni imkânlar sunabilmektir. Örneğin bir Ortaköy Vadimiz
var.135 bin dönümlük bölümünü
ağaçlandırdığımız yaklaşık 250 bin
dönümlük yeşil hattın rehabilitasyonu sona erdiğinde Beşiktaş ve
İstanbul yeni bir kent parkına kavuşacak. Çok ses getiren bir Beşiktaş Meydanı projemiz var. Boğaz’a,
sahile uzanan bir dev meydanı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu proje
bittiğinde İstanbul’un Boğaz’la buluşan en büyük meydanına kavuşacağız. Proje kapsamında Ihlamurdere Caddesi’ni de araç trafiğine kapatacağız. Dolayısıyla ikinci bir İstiklal Caddesi’ni İstanbul’un
kalbinde gerçekleştirmiş olacağız.
Bir yandan Beşiktaş’ın meydanlarının rehabilitasyonuyla ilgilenirken diğer yandan Beşiktaş’ta ömrünü dolduran yapı stokuyla ilgili
çalışmalarınız var. Kentsel Dönüşüm yasasının tanıdığı ayrıcalıkları da kullanarak Beşiktaş’ta depreme dayanıksız apartmanların tamamını yenilemek en büyük hedeflerimizden biri. Beşiktaş’ta göreve gelir gelmez “Önce İnsan” olgusunu ön plana çıkardık. Dost
Eller projesinden 7-24 ambülans hizmetine yaşlılara özel sağlık ve evde hizmetten, çocuklara özel diş polikliniğine kadar pek
çok farklı alanda çarpıcı hizmetlere imza attık.
İstanbul’da bir Ordulu dostu hatta
babası konumundasınız. Hemşehrilerinizin cenazesi, düğünü her
şeyiyle ilgileniyorsunuz. Ordu ve
İstanbul arasında bir gönül bağı
oluşturdunuz. Gerek İstanbul’da

10

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

gerekse Ordu’da yaşayan hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz?
Biz
Beşiktaş’tan
önce
İstanbul’a oradan da Türkiye’ye
aslında bir değer taşıyoruz. Evet,
Ordulu hemşehrilerimiz de bu değerin en büyük paydaşları. Ama
Ordu’dan başlayıp Beşiktaş’a,
oradan da tüm Türkiye’ye taşımaya çalıştığımız adalet ve sevgi
köprüsünün tüm yurttaşlarımızla bir bütün olduğunu düşünüyor,
dertlerimize ortak olan, bizlerle
aynı dili konuşan herkese bize olan
inançları ve destekleri dolayısıyla
teşekkür ediyoruz…
Mali Müşavirlerin çok fazla mesleki sorunları var. Öncelikli sorun
“Haksız Rekabet”, sonra bedeli
alınmadan yapılan “Angarya” işler ve son olarak da tahsilat sorunu var. Muhasebe dünyası ile ilgili
misiniz. Bu konularla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir hukukçu olarak benim
gördüğüm kadarıyla e-devlet projesi uygulaması, mali müşavirleri sürekli değişen mevzuatla karşı karşıya getirirken iş yükünün
artmasına, angaryaların çoğalmasına sebebiyet veriyor. Artan
iş yükü maliyetleri artırıyor, uzun
süreden beri devam eden krizler
tahsilat sorununu da açmaza sürüklüyor. Kurumlara ait kendi alt
yapılarından kaynaklanan sorunların ve her türlü bilgi isteme düzenlemelerinin yükünü meslek
mensupları çekiyor, bunlara ücret ödenmiyor, işin bir parçası gibi
görünmek istendiğinden angarya
hızla artıyor. Angarya, tahsilat ve
haksız rekabet sorunlarına artık
dur denmesi gerekiyor.
TÜRMOB ve Odalarda uygulanan
ve yakında Barolar’a da getirilmesi düşünülen Nispi Temsil seçim sistemini demokratik buluyor

röportaj

musunuz? Yoksa bu sistem bir
nevi Odaların işleyişini ve etkinliğini bozan bir işleve mi sahip? Neler söylemek istersiniz?
TÜRMOB ve Mali Müşavir
Odalarında 5786 Sayılı Yasa ile
“Nisbi Temsil” seçim sistemine geçildi. Yasa ile Türkiye’de meslek
odalarında daha önce hiç uygulanmamış yeni bir uygulama getirildi. Seçimlere katılan grupları adeta siyasi parti haline dönüştüren ve grupları aldıkları oy oranında yönetim ve diğer kurullarda temsilini sağlamayı hedefleyen
bir sistem. İlk bakışta demokratik
bir açılım gibi görünen sistem, beraberinde pek çok sakıncayı getirmektedir. Bu seçim sistemi TBMM
de uygulandığında her siyasi partinin aldığı oy nispetinde Bakanlar
Kurulunda temsil edilmesi gerekmektedir. Bunu uygulamak mümkün gözükmüyor. Gördüğüm kadarıyla; Anadolu’daki üye sayısı
az olan odalarda, bu durum, işleyişi ve işbirliğini ve meslek mensupları arasında ki birlikteliği bozucu etki yaptı. Demokrasi kültürümüz ile birlikte düşünüldüğünde
söz konusu seçim sistemi birbirleriyle sürekli didişen, üretimden
çok kavganın yapıldığı kurullar haline gelecektir.
“Mali Müşavirlerin” sorunları ve kamuoyuna yansıyan talepleri irdelendiğinde, beş yıldır uygulanan nispi temsil seçim sisteminin
olumlu bir katkı yaptığı, sorunları azaltıcı bir etki yaptığı görülmemiştir. Bu nedenle yönetim kurulu sayısı 5-7-9 gibi az olan kurullarda nispi temsili uygulamak içeride sürekli bir muhalefeti kronikleştirmek anlamına gelmektedir.
Sivil toplum örgütlerinin bu yönde bölünmesi, guruplara ayrılması işlevselliğini tartışılır hale getirir ki. Bu durum ise demokrasinin
yerleşmesine olumsuz etki yapa-
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caktır.
Bu tür seçim sistemleri ile
oynanması veya değiştirilmesi sivil toplum örgütlerinin, meslek
odalarının görüşleri alınarak hayata geçirilmelidir. Ben yaptım
oldu mantığı maalesef yukarıda
belirttiğimiz sorunlara sebep olmaktadır.
Ordu Mali Müşavirler Odasının
çalışmaları ile ilgili bilginiz var
mı? Neler söylemek isteriniz?
Ordu Mali Müşavirler Odasının çalışmalarını çok yakından takip edemiyorum. Ancak sosyal
medyada ve Ordu iline ait TV kanallarından takip edebiliyorum.
Ordu iline yakışır mesleki eğitim
çalışmaları, yazılı ve görsel basın açıklamaları, internet sitesi ve
bülten dergisi ile her zaman varlıklarını hissettiriyorlar. Kendi kulvarında bir marka olma yolunda
emin adımlar ile ilerlemekteler.
Bundan sonraki çalışmalarında
başarılarının devamını diliyorum.
Ordu ile ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Bir Ordulu olarak ilimizin en çok göç veren iller
arasında bulunmasını neye bağlıyorsunuz? Bu göç sorunu nasıl
çözülebilir?

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

zarlama yöntemleriyle şehrimizin en ciddi gelir kaynağı olan tarım ürünlerinden elde edilen gelirlerin artırılması göçü bir nebze
engelleyebilir… Ayrıca Ordu, ekolojik turizme çok uygun bir şehir.
Mutlaka bu konuda girişimler artırılmalı. Orman sanayii ve çikolata sanayiini destekleyici ciddi projeler de geliştirilebilir…
Ordu ili havaalanı, dere yolu ve
pek çok proje ile Karadeniz’in
önemli bir şehri olma yolunda
adımlar atıyor. Siz Ordu’nun geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Şehrimiz havalimanı başta
olmak üzere, son yıllarda yapılan
yatırımlarla birlikte yeni dönemde Türkiye’nin model ilerinden biri
olacak diye düşünüyorum. Örneğin Tarihi Dere Yolu olarak bilinen
Karadeniz-Akdeniz Yolu projesi
gibi büyük projeler Ordu’nun ufkunu açacak… Proje tamamlandığında İç Anadolu illerinde yaşayan vatandaşlarımız 2 saat içinde denizle buluşacak. Sadece bu
proje bile Ordu’nun ekonomik gücüne güç katacak, sanayii ve ticari faaliyetlerin bambaşka bo-
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yutlara ulaşmasını sağlayacaktır… Ben Ordu’nun 2023 hedefleri içerisinde Karadeniz’in yeni yıldızı olabileceğini öngörüyorum…
Orduspor ile ilgili görüşlerinizi
öğrenebilir miyiz?
1967 yılında kurulan kulübümüz 1975-1981, 1983-1986 ve
2011-2013 yılları arasında Süper
Lig’de şehrimizi temsil etti. Orduspor kuşkusuz şehrimizin en
önemli markalarından biri. Biz
de zaman zaman destek verdik
Orduspor’a, sonuçta şehrimizin
takımı. Her zaman Süper Lig’de
olmasını, yıldızların oynamasını
isterim. Bu sadece gönül verdiğimiz için değil, biliyorsunuz ki bir
şehrin futbol takımı Süper Lig’de
oynuyorsa o şehre çok büyük
katkılar sağlıyor. Maddi-manevi
şehrin gelişiminde büyük rol oynuyor. Dolayısıyla Orduspor’un
yeniden Süper Lig’e çıkmasını
can-ı gönülden diliyor ve şehrimizin ileri gelenleriyle birlikte bu konuda yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman göreve hazır olduğumu da ifade etmek istiyorum…

Ordu Türkiye’nin en şirin ve en
yaşanır şehirlerinden biri… Dolayısıyla büyük kentlerin keşmekeşi düşünüldüğünde aslında
Ordu’dan kimse göç etmek istemez. Göçe zorunluluklar neden
oluyor. En temel neden sanayinin
gelişmemiş olması. Dolayısıyla
ciddi bir istihdam sorunu yaşanıyor. Ordu bir tarım şehri ama ulaşım zorlukları nedeniyle 2 büyük
liman şehri arasında hızlı gelişme
imkânı bulamıyor. Doğru tarım
uygulamaları, çiftçiye sağlanacak desteklemeler ve doğru pa-
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Kenan AKAR

Basın Yayın Komisyon Üyesi

içimizden biri
SMMM İsmet ŞEN
Oda Meclis Üyesi

-Sizi Tanıyabilir miyiz?
Nüfus
Hüviyet
bilgilerine göre 10 Kasım 1963 tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesi, Yeşilkent
Beldesi, Ballık Köyünde dünyaya
gelmişim. Büyüklerimin aslında
daha önce doğduğumla ilgili söylentilerinden yola çıkarak, yaptığım kocakarı hesabına göre 09
Aralık 1961 tarihine ulaştım. Zaten
Ata’nın ölüm yıldönümünde Doğum günü kutlamak bana ters gelirdi.
Babamın mesleği dolayısıyla ben bir yaşındayken Köyden
Ünye’ye gelmişiz. İlkokulu Ünye
Kaledere İlkokulunda, Orta Okulu
Ünye Merkez Ortaokulunda, Liseyi de 1979-1980 Öğretim yılında
Ünye Ticaret Lisesinde okudum.
1983 yılında başlayan 20 aylık askerliğimi Acemi Birliği Amasya,
Usta Birliği Kıbrıs Ortaköy’de tamamladım. Dört kardeşin en büyüğü olmama rağmen 1993 yılında en son ben evlendim. 2 Erkek çocuğum var. Stajımı Akın
Öztürk’ün yanında tamamladım.
01.01.2013 tarihinde Büro açarak
Muhasebe Mesleğine devam etmekteyim.
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-Mesleği seçmenizde neler Etkili Oldu?
1980 yılında Ticaret Lisesini bitirdiğimde, malum çalkantılı
bir dönemdi; Önümüzü görmemiz
pek mümkün değildi, babamın tamirhanesinde isteksiz de olsa çalışarak zaman dolduruyordum.
Bir yıl geçti veya geçmedi Babam
bi arkadaşına gönderdi beni, o da
Muhasebecisine, Tarih 19 Mayıs
1981. “-Bu gün Bayram şimdi git
yarın başlarsın” dediler; Akın Öztürk ve H.Vecdi Aygen ağabeylerle
o zaman tanıştım dolayısıyla Muhasebe Mesleğiyle. O gün bu gündür Mesleğin içersindeyim.
-Bu mesleğin içinde olan bir Meslektaşımız olarak Muhasebe Mesleğinde yaşanan gelişmeleri nasıl
buluyorsunuz?
Ekonomik alandaki gelişmeler sonucu özel sektörün ekonomide ağırlıklı olarak devreye girmesi ile muhasebe mesleği devlet
muhasebeciliğinden sektör muhasebeciliğine doğru geçiş yapmıştır.
Bu geçiş, aynı zamanda mesleğin
bağımsız olması gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Muhasebe mesleğinin sosyal sorumluluğu, daha

çok devlet ile sektör arasında
denge sağlama görevinin üstlenilmesine neden olmuştur. Muhasebe mesleği, ekonomik, sosyal, finansal ve teknolojik alanlarda ortaya çıkan değişimlerle birlikte artan oranda önem kazanmaya başlamış ve günümüzde toplum ve
ticaret hayatı içinde oldukça etkili bir konuma gelmiştir. Muhasebe
meslek mensubu, işletme ile ilgili tüm tarafların ihtiyacına uygun
bilgiyi üretirken sosyal sorumluluk duygusu ile hareket etmek zorundadır.
Çünkü muhasebe
meslek mensubu muhasebe aracılığıyla ürettiği ve mali raporlarla
sunduğu bilgilerden dolayı sadece
ilgili taraflara karşı değil aynı zamanda toplumun tüm kesimine
karşı sorumludur. Sunulan bilgilerin bilinçli olarak ya da bilmeyerek
hatalı olması ekonomik kaynakların haksız dağılımına neden olabilir. Bu nedenle muhasebe mesleği
önemli bir mesleki sorumluluk taşımaktadır. Çünkü;
- Toplumda bireyler ve kurumlar
artan oranda mahkemelere başvurmaya başlamıştır.
- Ticari işlemler giderek karmaşıklaşmaktadır.

w w w.ordusmmmo. o rg. t r

- İşletmelerde çalışanların yaptıkları yolsuzluklar giderek artmakta ve ortaya çıkartılması ve de önlenmesi zorlaşmaktadır.
- Toplumda, bireyler ve kurumlarla devletin ilişkileri menfaat sağlamaya yönelik olmaktadır.
- Artan sayıda ve büyük tutarlarda işletme başarısızlıkları yaşanmaktadır.
- Avukatlar ve mahkemeler karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman desteğine gerek duymaktadır.
- Ülkelerin çeşitli açılardan büyümeleri ve ekonomilerinin gelişmesi uzmanlık gerektiren bu mesleğe
gereksinimi arttırmıştır.
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ğe girmemesi gerekir.

Meslek Örgütünü
görmezden gelerek,
İdarenin Baskı unsuru
olarak kullanacağı bir
silah şeklini alır
konumdadır.
rak kullanacağı bir silah şeklini alır
konumdadır. Meslek mensubunun
kasıt ve ihmalinin kesinleşip kesinleşmediği dikkate alınmadan disiplin cezasından başlayarak hürriyeti bağlayıcı cezaya kadar yaptırım getirileceği görülmektedir.

Meslek mensupları daha etkin görevler yüklendikçe, bir taraftan tüm ekonomik faaliyetler
kayda alınabilecek diğer taraftan
Devletin denetim gücünün daha
verimli alanlarda kullanılması ve
sonuçların kısa sürede alınması
sağlanacaktır. Ekonomik olayların kayıtlara aktarılması, bu konunun uzmanı olan muhasebe meslek mensuplarının elindedir. Benim

Denetim Elemanlarının Mükellef incelemelerinde Savunma
istemesi Meslek Mensuplarının
potansiyel suçlu konumuna düşürülmesi anlamına geleceği gerçeği
yeterince yaralayıcı bir durumdur.

nun yürürlüğe girmesi, örgüt organlarının oluşması ve halkanın
son zinciri olarak da, yeni yetkilerin verilmesi çok önemli gelişmelerdir. Bu aşamadan sonra meslek
mensuplarının kayıt ettiği belgeler
ve üretilen veriler, devletin ekonomik konularda alacağı kararlarda
en önemli yol gösterici araç olacaktır.

Yönerge taslağında gerekli
değişiklikler yapılmadan yürürlü-

için bürom okul babam da baş öğretmendi. Muhasebe meslek kanunu-

SMMM
röportaj

Denetim Elemanlarınca düzenlenecek raporların; yeterli delillerin sağlanmasıyla somut delillere dayandırılan Meslek Mensubunun yazılı savunması dikkate
alınmalıdır.

Çatı Örgütümüz TÜRMOB’un
konuyla ilgili tüm girişimlerini yerinde buluyorum, mutlaka Meslek Mensuplarının epeyce müzdarip olacağı bu konuyu çözeceklerinden eminim.
-Mesleğiniz Dışında Hobileriniz
Nelerdir? Zamanınızı Muhasebe
Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? En
son Ünye’de Amatör Tiyatro çalışmasında “Taptuk Emre” rolünü oynadınız. Rolünüz ile ilgili bilgi verir misiniz?
Çok fazla gezemesem de
gezmeyi çok seyiyorum. Mesleğimizin kimseye emanet edilememe
gibi bir lüksü var; dolayısıyla hayatım boyunca doğru dürüst tatil
yaptım sayılmaz. Yine de çok yer
gezdim sayılır, Avrupa dahil. Çok
küçük yaşlardan beri en büyük
tutkum yüzmek olmuştur. Ünye
sahilinde yüzmediğim nokta yok
gibidir. İşimiz ekseninden çok fazla
uzaklaşmamak adına en çok yaptığım şey evde film seyretmektir. İşlerimin seyreldiği dönemlerde bir gecede (3) Üç film seyrettiğim olur. Çocukluğum sinema kapılarında geçti diyebilirim. Çocukken paramız olmazdı genellikle ve
kadınlar matinesinde tanımadığımız kadınların atkısına tutunarak

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vergi İncelemelerindeki Müteselsil Sorumluluk konusunda Hazırlanan Yönerge Taslağı Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir?
Yönerge Taslağı, mevcut
şekliyle 25 yıldır mücadeleleriyle
bir yere gelmiş, kendini kanıtlamış
Meslek Örgütünü görmezden gelerek, İdarenin Baskı unsuru ola-
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içeriye süzülürdük, sanki o kadının
çocuğuymuşuz gibi. İlkokul dönemlerinde Karate filmleri furyası başladığında, filmden çıkar çıkmaz uygulamasını yapardık. Ortaokul yıllarımda Öğretmen, taklit yapabilen var mı? diye sorduğunda; bütün sınıfın beni işaret etmesiyle yeteneğimin farkına vardım. Lise, askerlik, kalan hayatımda hep bir iki taklit bir iki şarkı türkü söylerdim dost meclisinde. Skeçler yazıp oynardık arkadaşlarla beraber.Artık kan koyuldu sanırım pek içimden gelmiyor.
12 Eylül 1980 den sonra dedim ya daha önce pek önümüzü
göremiyorduk; 9 Eylül Üniversitesi, Gösteri Sanatları Bölümüne Ön
kayıt yaptırdım, mülakata çağrıldım ama gitmedim, gidemedim. O
yüzden hep içimde uhtedir oyuncu
olmak.
Ünye Halk Eğitim Merkezinin
düzenlediği Tiyatro Kursunu gördüm Sosyal Medyada arkadaşların paylaşımlarında, ben de yazılayım dedim. Coşkun Çetinalp hocamla tanıştık. Kurs diye gittim,
bir de baktım bi oyunun içindeyim.
Yunus Emre adlı oyunda Taptuk
Emre rolü. Hacı Bektaşi Veli’nin
yetiştirip Anadolu’ya gönderdiği
Ulu Erenlerden biri Taptuk Emre;
Tanrı sevgisinin, insan sevgisinin
doruğuna ulaşmış bunu insanlara
empoze etmeye çalışan bir Dergahın hizmetçisi, ben de o karaktere hayat vermeye çalıştım. Ne
kadar başarılı oldum izleyenlerin
takdirine kalmış. Ezber yapmak
sorun oldu benim için. Dışarıdan
görüldüğü gibi değil, emek vererek, mesai harcayarak ürün alabiliyorsunuz. Rolünüz çok kısa da
olsa bir bütünün parçası olacağı
için çok önemli.
-Oda Faaliyetleri Hakkında Neler
Söylemek İstersiniz?
Her zaman söylerim; siz işinizi ne kadar ciddiye alırsanız, işinizde sizi o oranda ciddiye alır.
Odamızın faaliyetleri öyle ya-
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Siz işinizi ne kadar
ciddiye alırsanız,
işinizde sizi o oranda
ciddiye alır.
bana atılacak, küçümsenecek gibi
değildir. Odaya üye olan Meslek
Mensuplarının Eğitimi için düzenlenen seminerler, bilgilendirme
toplantıları, yetkin kişilerin de iştirakiyle çok faydalı olmaktadır.
Yoğun çalışma şartları nedeniyle yeterince okuyup araştıramadığımızdan es geçtiğimiz, ıskaladığımız bir çok konu bulunmaktadır.
Oda faaliyet kapsamında yapılan
çalışmaların Meslek Mensuplarının bir çok açığını kapatarak Güncel kalmasını sağlaması son derece önemlidir.
Aynı şekilde geleceğin Muhasebecileri olacak olan stajyerlerimiz
için dahi yapılan Eğitimler, kendilerinin ne kadar önemli olduğunu
hissetmelerini sağlamaktadır.

bu etkiyi teknolojiyi etkin bir araç
olarak kullanabildiği sürece lehine
çevirebilecektir.
Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebe mesleğine etkileri
şu şekilde özetlenebilir:
•
Geleneksel
muhasebenin
un¬surlarını oluşturulan; belgeleme, kaydetme, def¬terlere nakletme, doğrulama gibi faaliyetler
değişikliğe uğramıştır,
•
Muhasebede “kayıt tutma”
işlevinin önemi azalmış, “danışmanlık ve denetim” işlevi daha çok
ön plana çıkmıştır,
•
tır,

Zaman tasarrufu sağlanmış-

•

İşlem maliyetleri azalmıştır,

•

Hata ve hileler azalmıştır,

•
Teknoloji hilelerinde artış olmuştur,
•
Muhasebe mesleği yeni kavramlarla tanışmış, sanal muhasebe ve sanal muhasebeci profili ortaya çıkmıştır,
•
Mali tabloların zamanlı ve
karşılaştırılabilir sunumu kolaylaşmıştır,

Oda faaliyetleri sayesinde, iş
yoğunluğundan kafasını kaldıramayan Meslek Mensuplarının hem
bir araya gelip hasbihal etmeleri
sağlanmakta, hem de işleriyle ilgili bilgilendirilmeleri biraz olsun
nefes almaları gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır.

•
Elektronik imza (e-imza),
elektronik
beyanname
(e-beyanname), elektronik bildirge (e-bildirge) ve fatura ve defterlerin elektronik ortamda tutulması ile muhasebe sistemi tamamen bilgisayar ve internet ortamına aktarılmıştır,

-Sizce E-Fatura, E-Defter derken
E-Ortamda kolaylaşıyor mu zorlaşıyor mu?

•
Muhasebe denetim mesleğinde “bilgi teknolojileri denetimi”
kavramını ortaya çıkmıştır.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle, muhasebecinin sorumlulukları sürekli olarak artmakta ve muhasebeci yeni roller
üstlenmektedir. Bilgi teknolojileri muhasebe mesleğinin iki farklı yönde etkilemektedir. Teknolojik
gelişmelerin mesleki faaliyetlerde
kullanılması muhasebeci için iyi
bir fırsat olabileceği gibi, bir tehdit
unsuru da olabilir. Muhasebeciler

Muhasebe mesleğinde bu
değişimin planlanması ve gerçekleştirilmesi açısından eğitim kurumlarına ve muhasebe meslek
örgütlerine büyük görevler düşmektedir. Günümüzde muhasebecinin, bu değişime ayak uydurarak işletmelerin gereksinmelerine
daha etkili cevap verebilecek donanıma sahip olması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

w w w.ordusmmmo. o rg. t r

Bu bağlamda muhasebecilerin ortaya çıkacak yeni muhasebe anlayışı ve bilgi teknolojileri konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.
Yeni ekonomi¬de muhasebeciler bir bilgi işletmeni olarak gösterilmektedir. Muhasebe mesleğinin güçlü bir geleceği olabilmesi için; teknolojiden anlayan, güçlü
iletişim kurabilen, stratejik düşünebilen ve öğrenmeyi sürekli hale
getirebilen muhasebecilere gereksinim olacaktır.
-Son olarak Odamız Yayın Organı “BÜLTEN” Dergimizi Takip Edebiliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz?
Elbette Bülten Dergimizi takip ediyorum. Bir kere Dergimiz fiziki olarak bile fark atar niteliktedir. Baskı kalitesi ile piyasada olan
güncel Dergileri aratmayacak gibidir. İçeriğine gelince öyle buz gibi
bir görüntü çıkmıyor karşımıza;
hatta eğlenceli diyebilirim. Sanırım bir çok Odanın bile yapamadığı
kıskanılacak renklilik mevcut.
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Muhasebe
Mesleğindeki insanları,
çok olan fındık
sezonundaki fındık
dallarına benzetirim;
fındığın ağırlığından
kırılmaması için dalın
dayaşkan’a ihtiyacı
vardır,

SMMM
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oyunundaki Taptuk Emre rolüm
çok geç kalmış ciddi anlamda metne bağlı oynadığım ilk rolümdü. O
yüzden ben de ayrı bir yeri olacak.
Ünye Sanat Tiyatrosu (ÜST) eğer
tekrar oyun ve oyunlar sahneye
koyarsa, işlerimin ve de sağlığımın
elverdiği ölçüde iştirak etmeye çalışırım. En büyük arzum da kendi
köyümde bir Tiyatro Oyunu oluşturup oynamak ya da oynatmak.
Tüm camiamıza sevgilerimi
saygılarımı sunuyorum.

vardır, ne Sanatçılar, müzisyenler, sesi güzel olanlar, ressamlar
ve daha neler neler. Meslekte dik
olmak için hobileri dayaşkan yapmak lazım.
Sanatçı kaprisine kapılıp benim kurallarım var, deme aşamasında değilim tabi. Yunus Emre

Mesleğimiz kapsamındaki bir
çok konunun işlenmesi, sorunlarımızın dile getirilmesi tüm arkadaşlarımızın fikirlerini ön plana çıkardığı yazılara yer vermesi önem
arzettiğinden, Odamız açısından
bir prestij kaynağıdır. Bunun yanında Bölgemiz, Ülkemiz ve Dünya Geneliyle ilgili Sosyal, kültürel, Ekonomik, Sağlık, Turizm v.s.
konularını resimlerle bezeyerek
sunması, sadece bir Meslek Dergisi olmaktan öteye gidip, Genel anlamda bir Dergi özelliğine bürünmesi demektir.
-Tiyatro ile ilgili başka düşünceler
var mı?
Muhasebe Mesleğindeki insanları, çok olan fındık sezonundaki fındık dallarına benzetirim;
fındığın ağırlığından kırılmaması
için dalın dayaşkan’a ihtiyacı vardır, yani Meslek Mensuplarının aslında çok yetenekli olduğunu biliyorum. İçimizde ne Yetenekler
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Basın Yayın Komisyon Sekreteri

içimizden biri
SMMM Şükrü Öksüz
smmsukru@hotmail.com

-Sizi Tanıyabilir miyiz?
1973 Ordu doğumluyum. İlk
ve ortaokulu Ulubey’de okudum.
1991-1992 dönemi mezun oldum.
1989-1990 dönemi lise 1.sınıfı bitirdiksen sonra yaz tatilinde, Oda
üyelerimizden Rahmetli Ömer
Kol’un yanında muhasebe elemanı ve stajer olarak çalışmaya başladım. 2003 yılında Serbest Muhasebeci Belgemi aldım. 2005 yılında kendi adıma çalışmaya başladım. 2005 yılından itibaren
Ulubey’de mesleğimi icra etmekteyim. Evli ve 2 kız babasıyım.
-Mesleği Seçmenizde Neler Etkili Oldu?
Babamın mesleği Maliyeci
olmasından dolayı Ticaret Lisesine gitmeme ve muhasebe mesleğini teşvik etmesi ile muhasebe
mesleğine başlamış oldum.
-Bu mesleğin İçinde Olan Bir Meslektaşımız Olarak Muhasebe
Mesleğinde Yaşanan Gelişmeleri
Nasıl Buluyorsunuz?
Her bilim dalında olduğu gibi
muhasebe bilimi ve mesleğinde
de önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin sonucunda
alan uzmanı muhasebecilere ge-
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reksinim artmaktadır. Bu durum
muhasebe eğitiminde de yansımakta ve eğitimin değişen koşullara uyum sağlanmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu gelişmeler muhasebe eğitimi nasıl olması gerektiği
konusunda çeşitli ulusal ve uluslar arası kuruluşları da harekete
geçirmiştir.
Muhasebe Mesleği dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak değişmekte, söz konusu gelişmelere paralel olarak ürettiği bilgilerin kapsamını genişletmekte ve niteliğini
artırmaktadır.
-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vergi İncelemelerindeki Müteselsil Sorumluluk Konusunda Hazırlanan Yönerge Taslağı Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir?
Hazırlanan Yönerge Taslağının yanlış olduğu, yapılan taslak
ile meslek mensuplarının üzerinde Vergi İncelemesi baskısı kurularak muhasebe mesleği hiçe sayılmıştır. Yönerge taslağı değişiklikler yapılmadan yürürlüğe girmemesi gerekir.
-Bağımsız Denetim Konusunda
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TÜRMOB ve Odaların izlediği politika hakkında neler söylemek istersiniz?
Muhasebe meslek yasasının açıkça belirttiği gibi ruhsat
alan her meslek mensubu bağımsız denetim yapma hakkına sahiptir. Bağımsız denetim süreci halen
netleşmemiş bir süreçtir. Odalar
ve Türmob çalışmalarına devam
etmektedirler. Bu sürecin en kısa
zamanda meslek mensuplarına
verilmesini isterim.
- Sizce E-Fatura, E-Defter derken
Muhasebe E-Ortamda kolaylaşıyor mu zorlaşıyor mu?
E-Fatura ve E-Defter’e geçiş
şüphesiz önemli bir değişim. Maliye Bakanlığı, www.efatura.gov.
tr ve www.edefter.gov.tr internet
adreslerinde konuyla ilişkin kapsamlı ve teknik bilgileri paylaşmıştır. Şu an E-Defter ve E-Fatura
kapsamına giren mükellefim olmadığından dolayı kolaylık mı,
zorluk mu bilmiyorum ama bizler
zor da olsa üstesinden geleceğimizi biliyorum.
-Mesleğinizi tek meslek mensubunun olduğu Ulubey’de ilçesinde devam ettiriyorsunuz. Bunun
zorlukları ile karşılaşıyor musunuz? Ulubey ilçesin de tek meslek mensubu olmak sizin için bir
avantaj mı? Yoksa dezavantaj
mı?
Evet, Muhasebe mesleğine
Ulubey’de başladım ve sürdürüyorum. Her meslekte olduğu gibi
bizde bazı zorluklar ile karşılaşabiliyoruz. 20 yıllıdır rahmetli Ömer KOL ile beraber çalıştık.
2013 yılında vefat etmesi ile 2 yıldır tek meslek mensubu olarak
çalışıyorum.
-Mesleğiniz Dışında Hobileriniz
Nelerdir? Zamanınızı Muhasebe
Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz?
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Ordu Serbest
Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası
aktif meslek
odalarından birisidir.
Yapmış olduğu eğitim
ve seminerlerle bilgi
alış verişinde
bulunabiliyoruz.
Mesleğimiz yoğun olması nedeni ile meslek dışı başka bir işle
uğraşım yoktur. Zaman buldukça Olta balık avcılığı ve ailemle eş
dost ve akraba ziyaretleri yapmaktayım.
-Oda Faaliyetleri Hakkında Neler
Söylemek İstersiniz?
Ordu Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odası aktif meslek odalarından birisidir. Yapmış
olduğu eğitim ve seminerlerle bilgi alış verişinde bulunabiliyoruz.
Bu netice ile Oda Başkanımız Ertuğrul Beye ve Oda Sekreteri Bahadır Beye çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Odamızın sosyal faaliyetler konusunda da çalışmalarını bekliyorum.
-Son Olarak Odamız Yayın Organı ‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Edebiliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz?
Odamızın yayınlamış olduğu
dergi bizleri güncel konularda haberdar olmamızı sağlıyor. Bu dergi için emeği geçenlere teşekkür
ederim.
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içimizden biri
SMMM Halil Demirel
TESMER Yönetim Kurulu Üyesi
halildemirel52@gmail.com

Sizi Tanıyabilir miyiz?

Benim için bürom
okul, babam da
baş öğretmendi.

Ben 19/10/1980 Ordu Doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Ordu’ da,
Üniversite eğitimimi Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler Fakültesi işletme bölümünde tamamlamış
bulunmaktayım. Açık bir ifade ile kendimi bildim bileli bu mesleği gözlemlemiş
ve içinde olmuş birisiyim.
Mesleğin seçmenizde neler etkili oldu?
Meslek seçimimde tabi ki Rahmetli Babamım emeği ve yönlendirmesi büyüktür. Fakat bir o kadar önemli olan da
benim bu mesleğin daha çok “sabır” kısmına uyumlu oluşum. Kısacası bu meslek
benim kişiliğim ve karakterimle oldukça
uyumlu olduğu için bunu sadece bir meslek olarak yapmanın ötesinde “gönüllük
esasına” göre yapmamı da sağlamaktadır. Ayrıca meslek seçimimde kurulu bir
düzenimizin olması da tabi ki büyük bir
etkendi benim için. Fakat dediğim gibi önceliğim bu mesleği sevmem ve bana uygun oluşudur.
Bu mesleğin içinde olan bir meslektaşımız olarak muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeleri nasıl buluyorsunuz.
Mesleği çocukluk dönemimden bu
yana sindirerek yaşarken bir iki masa,
kocaman defterler, fasit hesap makineleri arasından şimdi anında bilgiye ve her
türlü imkanlara ulaşabildiğimiz bir süreç
geçirdik. Bu süreçte mesleğin zorluğu oldukça arttı. Fakat bu değişim tamamen
devletin lehine oldu. Meslek mensubunun
çalışma kalitesi düştü, daha çok yük bindi
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üzerine. İsterdim ki meslek mensubu sadece devletin gelirlerinin bir kısmını hesaplayan bir aktör olmaktan çıksın ve ayrıca sadece gelir, yani vergi ve vergiyi doğuran olay bakımdan bir tespit ve kazanç
bildiriminde öncü olmasından ziyade, önceliği bilgi ve bilgiyi doğuran olay olsun.
Faaliyet alanı daha kaliteli olsun isterdim. Fakat öyle bir görev yetiştirme yarışı içinde çalışıyoruz ki bilgiyi sadece devletin kısa vadeli vergi toplama amaçlarını
gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Oysa bilgiyi
üretmek amacımız olmalıydı .Bunda dediğim gibi yanlış hedefler ve yönlendirmeler meslek mensubunun faaliyet kalitesini bozuyor.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirlerin Vergi İncelemelerindeki müteselsil
Sorumluluk Konusunda hazırlanan yönerge taslağı konusunda görüşleriniz nelerdir.
Hazırlanan taslak tam anlamı ile
bu mesleğe vurulmak istenen darbedir.
Meslek mensubu bin bir türlü angarya ile
boğuşurken, yaşadığımız sıkıntılar yetmezmiş gibi bir de meslek mensubunun
ağır kasıt ve ihmali olmadan, yani kesinleşmeden bir takım cezalara çarptırılması son derece kabullenilmesi zor bir durumdur.Gerekli düzeltme talepleri takip
ettiğim kadarıyla odalar nezdinde yapılmıştı ve hala yapılıyor. Bu meslekten geçimini sağlayan ve bu mesleği anasının ak
sütü gibi helal yapan meslektaşlarımızın
çalışanlarımızın bu yükün ve diretmenin
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altından kalkacağına inancım tamdır.
Bağımsız denetim konusunda Türmob
ve odaların izlediği politikalar hakkında
görüşleriniz nelerdir.
Bağımsız Denetim mesleğimizin bir dalı olup, bunun ayrı bir meslekmiş gibi algılanması ve tabiri caizse pazarlanması, meslek mensuplarına tekrar sınav ile ruhsat dağıtılması aslında
kamu idaresinin mesleğimize bakış açısını ciddiyetsizlik üzerinden özetliyor.
Türmob un konuya yaklaşımı ve ayrıca
odaların , ruhsat alma hakkı olan meslek mensuplarını son ana kadar başvuru yapılmaması konusunda birlik içinde
olmamızı sağlayan tutumu oldukça anlamlı buluyorum. Tabi ki grev kırıcılar
oldu bu süreç içinde; fakat bu tür yanlış
işlemlere karşı yapılması gereken: süreci son ana kadar izlemek ve yapılacak
bir şey kalmayınca başvuruda bulunmaktı. Zaten odamızda bu sürecin sonunda kurs açarak ruhsat alma hakkına
sahip olanları eğitime tabi tuttu.
Mesleğim dışında hobileriniz nelerdir?
Zamanızı muhasebe dışında nasıl geçiriyorsunuz?
Zamanımı sosyal faaliyetlerle geçirmeye özen gösteriyorum.Bisiklet sürüyorum ve fotoğraf çekiyorum. Bunun beni oldukça rahatlattığını düşünüyorum. Ayrıca mesleki konularda okuma yapıyorum devamlı, kaynaklar alıyorum.13 aylık bir kızım var onunla ilgileniyorum birde.
Ordu Bisiklet Safari Klübü ile nereleri
gezdiniz?Gezmiş olduğunuz yerlerden
bizlerinde görmesini istediğiniz yerler
var mı?

Böyle bir babanın oğlu
olmak ve böyle bir
Meslek Mensubunun
stajyeri olmak çok
keyifli, onur verici
Nisan 2015 tarihinden bu yana
bisiklet klübünde arkadaşlarım ile düzenlenen gezilere katılıyorum.Öncelikle Ulugöl’ den başlayan Fatsa’da sona
eren 65 km parkurdaki geziye katıldım.
Bu harika bir geziydi. Tam 50 bisikletçi
vardı. Manzarası bol harika yerlerden
geçtik. Aybastı yolu üzerinden Fatsa
ya indik. İkinci parkur Sayacabaşı’ndan
başlayan çiseli şelalelesini içine alan ve
kırlı köyünden geçip Fatsa asfaltı üzerinden orduya döndüğümüz bir parkurdu. Ekip olarak 75 kişi civarındaydık. Genellikle inişti, nadiren çıkışı vardı.inişlerde 50 km hızı gördük. Keyifle tamaladığımız bir güzergahtı.Ulugöl özellikle yaz
ayları içinde çok güzel görüntüler veriyor.doğası harika ve bildiğiniz gibi Sayacabaşı da harika kesinlikle bisikletli ya
da bisikletsiz gezilmesini tavsiye ederim.
Babanız Rahmetli meslek mensubu
Rüştü DEMİREL odamızın kuruluşundan itibaren odamozda saygın bir meslektaştı. Allah rahmet eylesin ondan
aldığınız bayrağı devam ettiriyorsunuz.
babanızın vefatından sonra mesleki yaşantınız hakkında neler söylersiniz?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir babanın oğlu olmak ve böyle bir
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Meslek Mensubunun stajyeri olmak çok
keyifli, onur verici, daha doğrusu çok
şanslıyım. Fakat buradaki asıl şans sadece bilgi öğrenmek meslek öğrenmek
ya da para kazanmakla alakalı değil , Ya
da hazır bir düzen sahibi olmak hiç değil.Asıl iyi bir ahlak almış olmam, nasıl söylenir insan olmamla alakalı bir
şey. Benim için bürom okul babam da
baş öğretmendi. En önemli konumuzda meslek ahlakı idi.Bilgi her zaman öğreniliyor para da her zaman kazanılıyor.
Bakın makinalar,bilgisayarlar bugün bilgiyi işliyor insanların yapabildiklerini yapıyor. Ama “insan olma” ya da “ahlaklı insan olma vasfı” ciddi süreç bence.
Ben bu konuda bu imkana sahip olduğum için bu ruh haline sahip olduğum
için çok mutluyum.Bu beni çevremle
uyumlu, sakin, ve huzurlu yapıyor. Mesleki yaşantımda her gün bir şey öğreniyorum zaman zaman zorluklar yaşıyorum ama zorluklar beni dirençli hale getiriyor.
Oda Faaliyetleri ; Hakkında Neler söylemek İstersiniz.Oda Faaliyetleri son
derece samimi ortamda geçiyor. Böylesine yardımlaşmayı seven değerli meslek mensubu oda yöneticileri ile bir arada olmaktan keyif alıyorum.umarım bu
süreç bu şekilde devam eder.
Sizce E fatura E defter derken Muhasebe e-Ortamda kolaylaşıyor mu zorlaşıyor mu?
Her türlü teknolojik gelişmenin
işimizi kolaylaştırdığına eminim. Ama
yeni yüklerle angaryalarla sorumlu tutuluyoruz, bir bakıma fark eden bir şey
olmuyor. Meslek mensubunun vergi hesaplayan emekçi boyutundan çıkması e
fatura e defter gibi düzenlemelerle olacağını zannetmiyorum. Bizim topluca
bir duruş sergilememiz ve bu duruşu
kabul ettirmediğimiz sürece muhasebenin E ortamda ya da başka ortamlarda kolaylaşması zor hale geliyor.
Son olarak odamız yayın organı bülten dergisini takip edebiliyor
musunuz?Nasıl buluyorsunuz.?
Odamızın bülten dergisi son derece sade açık bir anlatımla meslek mensuplarımızı kapsayacak şekilde yayınlar
yapıyor. Mesleki konulara ışık tutuyor.
Bir çok makaleden mesleğimin icrası sırasında faydalandığımı biliyorum.Emeği geçen meslek mensubu arkadaşlarıma büyüklerime teşekkür ediyorum ve
sizlere saygılarımı sunuyorum.
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altın yıllar
SMMM Sedat ÖZEL
Etik Kurulu Başkanı
sedatozel@ttmail.com

Sedat Özel kimdir? Tanıyabilir miyiz?
1958 yılı Ordu Kızılhisar Köyü
doğumluyum. İlkokulu Kızılhisar
Köyü’nde, Ortaokulu Fatih Ortaokulunda, daha sonrada 1976 yılında Ticaret Meslek Lisesini bitirdim. Sonra iş hayatına başladım.
Doğuş inşaat firmasında muhasebe memuru olarak çalışmaya
başladım. Bu hayatımda çok şeyi
değiştirdi. 2 sene kadar oradan
çalıştıktan sonra KTÜ girdim. KTÜ
İşletme Fakültesi’ni 1983’de bitirdim.
Mali Müşavirlik Mesleğine Ne Zaman Başladınız; Bu Mesleği Tercih
Etmenizin Sebepleri Nelerdir?
Özel firmalarda OYAK inşaatta, Ankara’da inşaat firmalarında çalıştıktan sonra 1988 yılında Ordu’ya geldim. Orduya geldiğimde esasen mesleği yapmayacaktım. Bir inşaat firması kurduk
İnşaat firmasında inşaatçılık yapacaktık ama firma yürümeyince İnşaat mühendisi olan ortağımız İnşaat Mühendisliğine başladı,
bende muhasebeciliğe başladım.
Tesadüf oldu biraz ama 3 yıl gibi
bir sürede büyük firmalarda mu-
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hasebe deneyimim vardı . Ailem
okumamı sürekli destekliyordu.
Üniversiteye girmekte çok zordu.
Ticaret Lisesi’nde eğitimde yoktu. Ben iki bilinmeyenli denklemi
üniversitede gördüm. Üniversiteye girene kadar o süreçte Doğuş
inşaat firmasında çalıştım. Bu şekilde başlamış olduk.
Büroyu açtınız Ordu’da sizi bir
Dernekçilik Mücadelesi , Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşu, yasada 1990 lı yıllara gelindi. Bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz?
Ufak tek gözlü bir bürom
vardı. O zamanlar sadece bir yakınımın bir defterini tutmaktaydım.
İşin gerçeği hiç gelen, giden yoktu. 1988 yılıydı nişanlandım evlendim derken o çevreden de bir şeyler geldi. Ordu’yu muhasebe potansiyeli olarak hiçbir zaman iyi
görmedim, görmüyorum. Parasal olarak hiçbir zaman paramızı
alamıyorduk, halada alamıyoruz.
Meslek yasasından sonra bir şeyler değişti ama şartlar çok zorlandı. Dernek olayında da bir gün Fikri Tefil abimiz beni ziyarete geldi.
Bir dernek var haberin var mı falan dedi. Derneğe gittim, gittiğim-

de Derneğin yeni yönetimi oluşturuluyormuş. Yönetimde Orhan
Özgür vardı. Genç arkadaşımı ben
öneriyorum dedi. Bir yerden başlamak lazım diye tamam olur dedim. Böylece dernek olayına girmiş oldum. Daha sonra meslek
yasası 1989 yılında kabul edildi.
Geçici kurul denen bir kurul oluştu. Maliye’nin alt katında yemekhanede bütün muhasebecileri topladılar. Geçici kurul başkanı o zamanlar Orhan Morgül Ankara’dan
Ordulu birilerini belgeleri dağıtmak için görevlendirmişti. Orada işin cilvesi kaderi diyelim. Dediler ki ilk kurucu yönetim kurulu
oluşturulması lazım beş kişi seçin dediler. Bir dernek var derneğin yönetim kurulu, mali müşavirler odasının da kurucu üyeleri olsun dediler. Dernek ölür mü acaba
tartışması geldi. Oda resmi kuruluş, dernek baskı gurubu olan sivil toplum örgütü, dernek ölmez
falan dedik. Oradaki arkadaşların
görüşü dernek yönetiminde olan
arkadaşlar buraya geçsin dediler. Fatsa Ünye yoktu Orduluların
derneğiydi. Derneğin en son yönetiminde Orhan Ümit Felek, Orhan
Şebçioğlu, Bekir Yılmaz, Burhan
Karaman ve ben vardım. Fatsa ile
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Ünye de işin içine girince Ünye’den
Saygın Torunoğlu’nu, Fatsa’dan
Zeki Odabaş denildi. Bizi 5 kişi
Ordu SMMM Odası Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak atadılar.
Geçici belgelerimiz verildi. Sürem
yetmediği için SM(Serbest Muhasebeci) olarak belge aldım. Dernek ve odalaşma sürecinde bir
grup meslektaşla Orhan Ümit Felek’ in yanına gidildi. Siz büyüğümüzsünüz, bu meslekte sizi başımızda görmek istiyoruz dendi.
Orhan abi başlangıçta pek gönüllü olmasa da ikna oldu, yönetime
girmeyi kabul etti. Bu görevini de
çok sevdi.Uzun yıllar oda başkanı
olarak bizleri temsil etti.Oda Hizmet binası olarak ,1990’dan 2007
yılına kadar Gürsoy İşhanı’nda
hizmet verildi.

rıyla beraber Unkapanı’nda geliyordum. Unkapanı’nda bilgisayara puantaj kayıtlarını veriyordum. Onlar yüklüyordu. Bir gün
Unkapanı’nda IBM binasında beni
bir odaya aldılar. Oradan bir kapı
açtılar. Bir baktım 150 bayan içeride. İçeride şıkır şıkır sesler, acayip bir bilgisayar ama devasa bir
bilgisayar, ilk delikli sistem denen
bilgisayarmış. 1978’ler o zamanlar ben ilk defa Aybiyem (IBM)
terimini duydum ve gördüğüm
dev bir demir yığını idi. Teknoloji bu kadar hızlı gelişti.O zaman o
dev bilgisayara ben 200-250 kişinin puantajanı getirir,2-3 gün
bekler,çıktıları,bordoları
teslim
alır şantiyeye gider maaşları dağıtırdık.Bu bize çok zaman kazandırır derdik.Tabi düşünebiliyor musunuz bilişimdeki gelişmeyi,şimdi
acaba 200-250 kişinin bordosunu ne kadar zamanda yapıyoruz.!
Elimizin altındaki küçücük PC ‘lerle. Yine 1994 tek düzen hesap planı çıktı. Tabi bana yabancı değildi Üniversite hocam Prof dr Mehmet Yazıcı’nın “Tek Düzen Hesap
Çerçevesi” kitabına aşinaydım.
Uyum sağlamakta hiç zorlanmadım. Tek düzenle beraber kişisel
bilgisayar kullanmaya başladık.
Burada arkadaşlar direndiler biz
elle kayıt tutmaya devam edeceğiz hatta bu bilgisayar işi tutmaz
dediler. Turgut abi vardı ben bil-

Odayı kurdunuz, küçük azda olsa
bir ekonomik kaynağınız oluştu
ondan sonra Ünye, Fatsa bütün
meslektaşlarla ilgilenmeye başladınız?
Tabii ki. Orhan Ümit Felek
Başkan, Orhan Şebcioğlu sekreterdi ben saymandım.Üye yapmaya başladık. 13 Haziran 1989 meslek yasası çıktı. 1 Martta meclise
geldi. 1990 Nisan yada Mayıs ayında odayı kurduk. 6 aylık bir süreç
içinde seçime gittik. Aynı yönetim
bu defa seçimle geldi.
Elle kayıt yapılan dönemden bugün bilgisayar hatta cep telefonları ile muhasebeye kayıt yapılıyor. Bu değişim, bu teknolojik gelişme işleri azalttı mı? Artırdı mı?
Mesleğe Başladığınız Dönemlerle, Şimdiki Muhasebe Arasında
İş ve Diğer Konularda Farklılıklar
Nelerdir? Zaman Olarak Hangisi
Daha Avantajlıdır?
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gisayara geçmeyeceğim dedi.Kıdemli idi,epeyce direndi,sonunda
mesleği bırakmak zorunda kaldı.
Hepimiz bilgisayarlara geçişte birazda olsa zorlandık. Bu olay gerçekten çağ ve yaşla ilgili bir olay.
Şüphesiz ki bugün daha rahat her
şey. O zamanlar geç vakitlere kadar çalışır zorlanırdık .Elle defter
tutmak hem yorucuydu, hem de
hata yapma olasılığı çok yüksekti. 1978’lerde meslekte hesap makinesi olarak kullanılan facit son
günlerini dolduruyordu. Facitle
başladım ama Japonlar elektrikle çalışan çeşit çeşit hesap makineleri yapıyorlardı. Ben Faciti çok
az kullandım kullanmadım bile diyebilirim. Şeritli makineler geldi, şeritli makinelerden sonra hafızalı makineler, elektronik daktilolar geldi. Peşinden de bilgisayara geçtik. İlk başta bize inanılmaz zor geldi. Şimdi düşünürsek
bilgisayar olmasa hepimiz mesleği bırakırız mümkün değil yapamayız. Tabii ki teknoloji her zaman yenilenecek. Kim bilir belki
de çok kısa süre sonra bilgisayarlarda çöpe gidecek,daha hızlı,daha
pratik yeni yeni hizmet araçları
üretilecek,kullanılmaya başlanacak.
SMMM Odası Hizmet Binası Yapımında Emeğinizin Geçtiğini biliyorum, biraz bahseder misiniz.?

Çok fazla elle kayıt tutmamama rağmen 1978’de bile büyük bir inşaat firmasının şantiyesi işçi ücretleri için bilgisayardan yararlanılırdı. Delikli sistem denilen ilk kocaman bilgisayarlar vardı. Ben Adana’dan uçağa atlıyordum puantaj kayıtla-
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2006 yılı idi. Kendi hizmet binamıza geçmeliydik. Şimdiki mevcut yerindeki bina karkas ve birazda metruk idi.2 daire satılık
idi. Alınıp İç dekorasyon yapılması gerekiyordu. Arkadaşlar benim daha önce 40 dairelik bir kooperatif inşaatını yapıp bitirdiğimden haberdardı. Binanın alımı ve İç
dekorasyon için komisyon oluşturuldu. Hasbel kader bende yönetim ve komisyondaki arkadaşlarımla birlikte Oda hizmet binasının en iyi şekilde yapılmasını ve
hizmete açılmasını sağladık. Başta Ertuğrul Yüksel ,Bahadır Baş,
Bülent Gencel , Doğan Çelebi,Sezai
Kantar, Erol Kurucu, komisyonda bulunan,Tuğrul Odabaş, Nejmi
Kara ,Halis Işık,Turgay Altunışık
ve diğer ismini şimdi hatırlayamadığım katkı sunan bir grup meslektaşlar ile birlikte; ortak akılla Oda Hizmet Binamızın yapımını gerçekleştirdik.Hatta yan tarafta bulunan daireyi de daha sonra satın alarak alanımızı genişlettik.Ortaya güzel bir iş çıktı. Emeği geçenlere,katkı sunanlara bende teşekkür ediyorum.
Mesleğe Yeni Başlayan Genç
Meslektaşlarımıza veya Başlayacak Olan Stajyerlerimize Hem
Etik Kurulu Başkanı, Hem de Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Bir
Ağabeyimiz Olarak Neler Söylemek İstersiniz?
Sonuçta
eğitim
konusu
önemli. Mevzuat takip etmek, devamlı okumak, araştırmak, öğrenmek, ilgi duymak ve en önemlisi çağa ayak uydurabilmek gerekli. Mutlaka yeni teknolojiyi hemen adapte olacaklar, alacaklar
ve hemen hayatlarına yerleştirecekler. Tabii doğru , dürüst olmalılar ,müşteriyle ilişkilerinde dikkat etmeli, mesleklerinin saygınlığını korumalılar.
En önemli sorunlarımız tahsilat,
müteselsil sorumluluk, etik olma
etik olamama gibi sorunları söylersek sen hangilerini önemsiyor-
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sun? Bizim mesleği tehdit eden
en önemli sorunlar nelerdir?
Mesleğin başlangıçtan beri
en önemli sıkıntısı tahsilat sıkıntısı tahsilat sorunu idi. Halada bu
sorun devam ediyor. Tabii ki müşteri sayısının sınırlanması belki ticari engel gibi gözüküyor ama biz
meslek grubu olduğumuza göre
şubemiz olamayacağına göre
müşteri sayımızın da sınırlanması doğal olması gerekir. En son yayınlanan hizmet kalite standartlarına uyulması gerekir. Tahsilat sorunları hala bence çözülmüş değil. Bunun ileri seviyede bankadan geçirilmesi gibi bir zorunluluk getirilirse banka ödeme araçları zaten çok gelişti. Bu tür araçlarla beraber tahsilatın yapılması
gerekir. Ücretin adı konulduğu gibi
tahsilâtın da ne zaman yapılacağı
bilinmelidir. Ne zaman ne alacağımızı, ne vereceğimizi bilmeliyiz.
Kafamızda tahsilat sorunu olmamalı mesleğe yoğunlaşmalıyız.
Müşteri sayısı sınırlanırsa yeni gelen meslektaşlara da iş olur.tabi
bu sınırlama gelirimizde bir azalmaya neden olmamalıdır. Hizmet
kalitesi mutlaka artacaktır.
Etik Eğitimleriyle İlgili Neler Söylemek İstersiniz? Etikle İlgili Ordu
Odası’nın etik eğitimlerine bakış
açısı nasıl?
Kabul etmek gerekir ki uzun
zamandır TÜRMOB Etik Eğitimiyle ilgili çalışmalar yapıyor ancak meslektaşlar buna pek ilgi
duymuyorlar. Çünkü meslektaşlar somut bir getirisi yok diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Sizinde
gördüğünüz gibi Etikle ilgili online eğitimlere katılım çok az oldu.
Belge alanda çok az oldu. Sayımız 300’ün üzerinde olmasına
rağmen çok az kişi 14 kişi müracaat etti. Mutlaka bu sayının artması gerekir. Etik Eğitimine meslektaşlarımızın önem vermesi gerekir. Etik konusunda hassas olmalılar. Yaşam tarzı haline getirip,
bunu bir formalitenin yerine geti-
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rilmesi gibi değil de bunu özümsememiz, her anlamda hayata geçirmemiz gerekir . Böyle yaparsak
mesleğimizin saygınlığı artar.
Meslek dışında zamanınızı nasıl
geçiriyorsunuz? Hobileriniz nelerdir?
Son birkaç yıldır fırsat bulabilirsem seyahat etmeyi seviyorum. Kitap okuma, olayımız zaten var. Bunun haricinde toprakla
uğraşmayı seviyorum. Cumartesi
Pazar Köyüme çıkıp toprakla, bağ
ve bahçemle ilgileniyorum. Sanat
, edebiyat bu tür şeylere tabi ki izleyici bazında devam ediyoruz.
Odamızın faaliyetleri hakkında ki
görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin
Odadan beklentileriniz nelerdir?
Yapılanlarla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Odanın özellikle son dergi kalitesinin çok arttığını gözlemliyoruz. Yazar kadrosu ve içerik olarak daha güzel olmuş. Buna zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Buna nasıl zaman ayırıyorsunuz, 3 aylık bir zaman dilimi
içerisinde çıkması bu kadar işlerin arasında bir mucize. Çalışkan,
uyumlu bir yönetim, iyi bir kadronuz var. Çok başarılı buluyorum.
Zaten dergiyi tüm takip edenler
aynı şeyleri söylüyorlar. Dergide
biraz daha fazla edebiyat sanat
olabilir. Bu konulara biraz daha
yer verilse daha eğlenceli olabilir.
Diğer etkinlikler açısından Yönetim Kurulunu başarılı buluyorum.
Arkadaşlarımızı gayet iyi ve gayet
faal buluyorum. Bir meslek mensubu olarak tebrik ediyorum. Bu
kadar işin arasında bunlar yapılıyorsa herkese hakkını teslim etmek lazım. Bu yüzden ben tekrar
teşekkür ederim. Beklentilerimiz
yükseltildiği için daha güzel dergilere diyorum.
Teşekkür ederiz…
Bana zaman ayırdığınız için asıl
ben teşekkür ederim.
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SMMM Cemal ŞİRİN
cemalsirin@hotmail.com

Mesleğe yeni başlayanlara
bizzat işleri ile kendilerinin
ilgilenmesini mesleklerini
en onurlu bir şekilde
yapmalarını isterim.
Sizi Tanıyabilirmiyiz?
03.03.1957 yılında Fatsa Bağlarca
Köyünde doğdum. İlköğrenim Bağlarca köyünde, orta öğrenimi Fatsa ortaokulunda,
lise öğrenimi Ünye Ticaret Meslek Lisesinde bitirdim. Askerliğimi 1979-1980 yıllarında
İzmir’de tamamladım.
Mali Müşavirlik Mesleğine Ne Zaman Başladınız; Bu Mesleği Tercih Etmenizin Sebepleri Nelerdir?
1981 yılında Doğan Çelebiyle çalışmaya başladım. 1983 yılında Aybastı’da Doğan Çelebiyle ortak büro açtık. 1985 yılında
Fatsa’ya büro açtım hala işimi devam ettirmekteyim. 1980 yılı darbesinden sonra yapacak hiçbir mesleğim olmadığı için mecburen bir arkadaş vasıtasıyla bu mesleği tercih
ettim.

rinde geçiriyorum. Seyahat ve gezi hobilerim
vardır. Özellikle yayla turizmini çok severim.
Mesleğe Yeni Başlayan Genç Meslektaşlarımıza veya Başlayacak Olan Stajyerlerimiz
Neler Söylemek İstersiniz?
Mesleğe yeni başlayanlara bizzat işleri ile kendilerinin ilgilenmesini mesleklerini
en onurlu bir şekilde yapmalarını, müşterinin
karşısında eğilmemelerini, meslek onur ve
haysiyetlerini çok dikkat etmelerini müşterinin isteğine göre değil yasal olan yoldan sapmamalarını söylemek isterim. Yeni başlayacak olanlara da bu mesleği, yapmamaları
konusunda öğütlerde bulunurum. Bu mesleğin çok nankör bir meslek olduğunu ve özellikle müşteri yanında hiçbir değeri olmadığını
söylemek isterim ve söylerim.

Zamanınızı Muhasebe Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahsedermisiniz?

Bağımsız Denetim’’ Konusunda TÜRMOB’un
izlediği politikaları beğeniyor musunuz? Sizin bağımsız denetim sürecinde yaşananlar
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Muhasebe dışında köylerdeki işlerimi
görmekte geçiriyorum. Arkadaş toplantılarına ve muhabbetlerinde, muhtarlık faaliyetle-

Bağımsız denetim konusunda derin bir
bilgim olmadığından bu soruya cevap vermek istemiyorum.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vergi İncelemelerindeki Müteselsil Sorumluluk Konusunda Hazırlanan Yönerge Taslağı Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir?
Vergi incelemelerinde müteselsil sorumluluk verilmesi yukarıda bahsettiğim
muhasebeci-müşteri ilişkilerinde ne kadar
haklı olduğumu göstermektedir. Çok büyük,
yük getirmekte hatta hayatınızı karartacak
sonuçlar çıkacağı aşikardır.
Mali Müşavirliğin yanı sıra Muhtarlık da yapıyorsunuz. Muhasebe mesleği ve Muhtarlık gibi iki zor işle nasıl başa çıkıyorsunuz?
Muhtarlık ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Ben sosyal bir insanım ve hiç param
olmadı. Bundan sonra da olmayacağını bilen bir kişiyim. Kendi köyümden gelen hısım
akraba komşularımın zaten işlerini ben ya-

pıyordum ve ücret talep etmiyordum. Sadece Muhtar Mühürüm gerekiyordu bu işi
de ben üstlenmiş oldum. Köyümün dilekçe
dosya işlerini zaten ben yapıyordum. Köyde Muhtar aramasına gerek kalmadı. İşimi
seviyorum. İnsan sevdiği işi yaparken mutlu oluyor, yöresine yeni bir hizmet almanın ve yapmanın gururunu yaşamak çok güzel bir şey bunu ancak yaşayan bilir. Muhtarlık onurlu bir meslek fakat özlük hakları kısmen iyileştirilmesine rağmen hala çok eksikleri vardır. Hala muhtar maaşı yoktur. Ödenek adı altında ödenmektedir. Ama sorumluluk çoktur. Örneğin Büyükşehir olmamıza
rağmen hala su sorununu biz çözmekteyiz.
Su arıza ve para tahsilatında kendi mesleğimiz gibi sorunlar yaşamaktayız. Tüm sorumluluk B.Şehir’e bağlı OSKİ Genel Müdürlüğünde olması gerektiği halde ve su ücretleri 5 yıl
%25 alınması gerekirken bizler vasıtasıyla
ton ücreti 3 TL olarak tahsil ediyoruz. Halbuki bu ücreti OSKİ tahsil etse 50 kuruş olacaktı. Yasal olarak böyle ama bizler seçilmiş
kişi olmamız sebebiyle biz karışmayız sorunlarınızı OSKİ çözsün diyemiyoruz. Halka karşı
sorumluluğumuz gereği yasal hiçbir sorumluluğumuz yoktur.
Odamızın faaliyetleri hakkında ki görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin Odadan beklentileriniz nelerdir?
Odamızın faaliyetlerinden memnumum. Ayrıca Mesleğimin son dönemlerinde
olduğumdan meslekten ve Odadan fazla bir
beklentim yoktur. Yönetim Faaliyetlerinden
memnumum. Sadece bir isteğim olabilir bizi
bir hafta Çanakkale’ye geziye götürmesi.
Odamız bülten dergisini takip edebiliyor musunuz? Dergimiz hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Dergiyi fazla takip etmiyorum. Sadece bir göz gezdiriyorum. İyi bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Tüm meslektaşlarıma
ve Muhtar arkadaşlarıma; yapmakta olduğu
mesleği ve görevi layıkıyla ve severek yapmasını tavsiye ediyor başarılar diliyorum.
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altın yıllar
SMMM Necmi KARA
Oda Meclisi Üyesi
necmikarasmm@hotmail.com

Necmi Kara Kimdir? Sizi Tanıyabilir Miyiz?

Bu işin
mutfağındaydım
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1962 Ordu doğumluyum. İlkokulu ordu merkez Cumhuriyet
Köyünde, ortaokulu Hamdullah,
liseyi Ticaret Lisesinde okudum.
Köyde ilk okul yoktu. Evimizden
5 km uzakta komşu köyde vardı.
Her sabah evden çıkıp 5 km yürüyerek okula gidiyordum üstelik
her gün elimde yakacak için odun
götürüyordum. Köyümüzde yol,
su, elektrik yoktu. Küçük bir evimiz vardı. 8 kardeş Anne Baba ayı
evde kalıyorduk. Çiftçilikten başka
bir gelirimiz yoktu. Kafama koymuştum tek çare okumak. İlkokulu bitirdikten sonra babam ağabeyimle bana Yeni Mahallede bodrum katta 1 oda kiraladı. Ağabeyim Tamirhanede Çalışıyor ben
ise sabahtan Öğlene kadar Boyacılık yapıyor, öğlenden sonra oku-

la gidiyordum. Okuldan gelince akşamları lahmacun ve simit satıyordum. Derken Orta Okulu bitirdim. Lise yıllarımda boş zamanlarımda ne iş olsa yapıyordum genelde garson olarak çalışıyordum.
Yazın Köye gitmemek için Babama
ikmale kaldım diyerek yalan söylüyordum. Pazarlarda pazarcılık
yapıyordum. Lise son sınıfta Gıda
Toptancısı olan Ünsallarda Depoculuk yapıyordum ambar defteri
tutuyordum. 1980 yılında liseyi bitirdim. Liseden hocam olan Uğur
Gürsoy la muhasebecilik yapmaya başladım. Kendisi Ticaret Lisesinde öğretmenlik yapıyor, okul
çıkışı büroya geliyor bana yardımcı oluyordu. Kısacası BEN BU
İŞİN MUTFAĞINDAYDIM. Benim bu
mesleği yapmamdaki en büyük etken TİCARET LİSESİNDEKİ HOCALARIM Uğur Gürsoy, İsmail Çak-
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SMMM Çağla ÇOLUK

Basın Yayın Komisyonu Sekreteri

mak, Hatice Türkeli, Hüseyin Avni
Akmen’dır. Bu hocalarımın benim
üzerimde çok emekleri vardır Allah hepsinden razı olsun. 1980 ile
1985 yılları arasında Uğur Gürsoy
ile beraber çalıştım ve 1985 yılında askere gittim. 1987 yılında askerden geldim. Ve Muhasebe bürosu açtım. Askerliğim süresince
18 Ay meslekten uzak kalmıştım.
Ben giderken KDV 3 Aylıktı. Geldiğimde her şey değişmişti ama
buna rağmen çok büyük bir cesaret örneği göstererek kendi ofisimi açtım. O yıllarda Muhasebeciler birbirleri ile görüşmezlerdi
ERTUĞRUL YÜKSEL Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Derneği
kurmuştu evraklarımı hazırlayıp
Ertuğrul Ağabeyimin yanına giderek derneğe kaydoldum. Artık bizimde bir derneğimiz vardı. Müşteri bulmak için akşama kadar sanayilerde geziyordum. Yavaş yavaş müşteri edindim müşterilerle bire bir ilgileniyordum müşteriler benden memnun olunca
bana müşteri getiriyorlardı şunu
hep kendime prensip edindim belki çok parasızlık çektim ama hiç
ucuz iş yapmadım hep emeğimin
karşılığını aldım para vermeyenlerin işini yapmadım. Kendime prensip edindim prensiplerimden hiç
taviz vermedim kimseyi kırmadım kibirlenmedim. Büyüdükçe
küçüldüm. Hep mütevazi oldum
hiç te kaybetmedim. Şükürler olsun bu günüme bu arada Ordu’da
dolmuş hattı kuruldu üçüncü hattan bir hat aldım sabah saat beşten sekize kadar dolmuşta çalışıyordum. Sekizden sonra işime geliyordum…
Mali Müşavirlik Mesleğine Ne Zaman Başladınız; Bu Mesleği Tercih
Etmenizin Sebepleri Nelerdir?
Ben mali Müşavirlik mes-

leğine Yukarıda Bahsettiğim gibi
1980 yılında başladım 1987 yılı
haziran ayında kendi işyerimi açtım. O zamanlar Tek Düzen Hesap Planı yoktu defterleri dolma
kalemle yazıyorduk. Ücret bordrolarını elle yazıyorduk. Evrakları
eve götürüp sabahlara kadar defter yazıyordum. Mizan tutturmak
için saatlerce uğraşıyordum. Derken 1993 yılında Tek Düzen Hesap
Planı çıktı. Masamın üzerine 1 den
799 kadarki Hesapları yazdım altına da hangi hesapların nerelerde kullanılacağının açıklamasını
yazmıştım. 1997 yılında Bilgisayar
aldım ve Muhasebe mesleği hazır
program sayesinde kolaylaşmıştı.
Ayrıca 1990 yılından itibaren mesleğimiz ‘in artık bir kanunu olmuştu Odamız kurulmuş meslektaşlar arasında bilgi paylaşımı ve dayanışma yavaş yavaş başladı.
Elle kayıt yapılan dönemden bugün bilgisayar hatta cep telefonları ile muhasebeye kayıt yapılıyor. Bu değişim, bu teknolojik ge-

lişme işleri azalttı mı? Artırdı mı?
Mesleğe Başladığınız Dönemlerle, Şimdiki Muhasebe Arasında
İş ve Diğer Konularda Farklılıklar
Nelerdir?
Bizim için daha rahat ama bilgisayar tembellik. Yeni nesil teknoloji ile büyüdüler, her şey ellerinin altında çoğu şeyleri hazır
programlarla yapıyorlar ama bir
ücret bordosunu versem ellerine
yapamazlar. Biz bütün her şeyi,
el ile yansıtma yapıyorduk. Neyin
nereden geldiğini biliyorduk. Her
şeye rağmen teknoloji kolaylık iş
yükünü azalttığı kadar sağ olsun
devlet büyüklerimiz kanunlarla
her gün yeni bir iş yükü çıkarıyorlar.
Siz az veya çok Ordu’da kurumsallaşan 2-3 meslektaşlarımızdan birisisiniz. 3-4 tane meslektaş serviste 2-3 tane stajyer yanınızda çalışanlarla beraber bir
10 kişilik kadroyla çalışıyorsunuz. Bunun size sağladığı rahatlıklar neler? Kurumsallaşma teo-
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risi gerçekten faydalı mı?
Ben bu mesleğin tek başına yapılmayacağını ilk yıllardan
bu yana bilenlerdenim. Geçmişte
bunu bazı meslektaşlarımda gördüm. Mesela Şevket Fazla diye bir
arkadaşımız vardı. Vefat etti işyeri kapandı. Hepimizin bir ailesi
var. Öldükten sonrada onlar yaşamak ve geçinmek zorundalar yaksa bir ömür boyu yapmış olduğunuz emekler heba oluyor. Birde bizim meslek nankör bir meslek insanı ölüsüne bile ağlatmıyor.
Biz tarihlerle yaşıyoruz. Ama profesyonellerle çalışırsan birkaç arkadaşla bir araya gelip güç birliği yaparsan hem kendine hem ailene zaman ayırırsın istediğin zaman tatilini de yaparsın hem profesyonel insanlarla çalışınca insan
daha verimli oluyor. Ben o yüzden
ekonomik gücüm yettikçe iyi elemanlar aldım. Aldığım elamanlarla uzun yıllar çalışıyorum mesela 1987 işe başlayan 1993 yılında işe başlayan 2005 de işe başlayan arkadaşlar hala benimle ça-
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lışmaya devam ediyorlar. Bu meslekte çok sık eleman değiştirmek
doğru bir şey değil, baktığınız zaman bu meslekte en çok stajyer
yetiştiren meslek mensuplarından biride bendirim. Benim genç
meslektaşlarıma tavsiyem anlaşabilecekleri 3 veya 4 meslektaş
bir araya gelip beraber çalışsınlar
hem daha verimli olurlar hem de
kafaları rahat olur. Birlikten güç
doğar bir elin nesi var iki elin sesi
var.
Mesleğe Yeni Başlayan Genç
Meslektaşlarımıza veya Başlayacak Olan Stajyerlerimiz Neler
Söylemek İstersiniz?
Bu genç nesil çok bilgili ve
donanımlı geliyor. Çok şanslılar
kendileri ilgilenen kendilerine yön
veren her konuda kendilerine yardımcı olan bir meslek odamız var.
Türkiye de lisans mezunu olup ta
Staj imtihanı ve üç yıl staj ve staj
sonrası yedi dersten imtihan olan
tek meslek bizim mesleğimiz. Biz
bu mesleğin çilesini çektik tam geçiş döneminde bu mesleği yapma-
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ya çalıştık Onlar ise çok şanslılar
Meslek örgütü kurulmuş meslektaşlar arasında dayanışma süper.
Benim bu genç arkadaşlara sadece acizane bir tavsiyem mesleğe
başladıkları zaman günü kurtarmak için ucuz iş yapmasınlar nasıl başlarlarsa öğle devam ederler. Kendi kalitelerini düşürmesinler bu mesleğe başlayana kadar
hangi aşamaları aşarak geldiklerini unutmasınlar prensip sahibi olsunlar prensiplerinden asla taviz
vermesinler. Herkes aynı hassasiyeti gösterirse hem meslek hem
kendileri kazanır. Ayrıca sürekli
okusunlar kendilerini yenilesinler
kendini yenileyemeyen bu mesleğe ayak uyduramaz.
Zamanınızı Muhasebe Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahseder misiniz?
Ben işime aşık bir adamım.
Yani hayatım iş ama ben gezmeyi
de çok severim. Televizyonda yorum izlemek en büyük hobimdir.
Araba kullanmayı çok severim.
Günü birlik seyahatleri severim.
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Mesela buradan çıkar Trabzon’a
yemek yemeğe gider geri gelmek
gibi.

Bizim odamızın yönetimi çok
iyi çalışıyor. Hem meslektaşlara
gerekli eğitimleri zamanında veriyor hem her türlü etkinlikleri yapıyor resmi kurumlarla iyi ilişkiler
kurarak meslektaşların mesleklerini sorunsuz yapabilmelerini sağlıyorlar. Oda Başkanımız Ertuğrul Yüksel 20 kişilik oturma salonu olan 1 lira parası olmayan kirada oturan doğru dürüst masa ve
sandalyesi olmayan bir durumdan
odamızı alıp, 450 m2 mülkü olan
200 kişilik toplantı salonu sekreter odası, başkan odası ve etüt
çalışma salonu olan bu günkü konumuna getirmiştir.
Odamızın
bu günkü durumuna gelebilmesi için başta Başkan Ertuğrul Yükselin yanı sıra bu odanın yapımında meslektaşım Sedat Özelin’de
çok büyük katkısı olmuştur. Bu
gibi yerlerde görev almak bir gönül işidir. Biz işimizin başında çalı-

Siz mesleğin içerisindeyken meslekte kimler vardı?
Rahmetli İbrahim Sağra vardı Allah nur içinde yatırsın Mekanı Cennet olsun . Orhan Ümit Felek, Burhan Özdemir, Ertuğrul
Yüksel, Kemal Baştuğ, Faruk Doğan, Orhan Özgür, Erdoğan Şenseda, Eyüp Aktaş vardı. Orduda
bu Üstatların Bu mesleğin yükselmesinde çok büyük emekleri vardır. Ama bunların içinde Ertuğrul
Yüksel’i ayırıyorum Bu mesleğin
ilerleyip gelişmesinde herkesten
çok daha fazla emeği var . Allah
razı olsun
Odamızın faaliyetleri, Odamız etkinlikleri, dergileri hakkında ki
görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin
Odadan beklentileriniz nelerdir?

SMMM
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şıp para kazanırken yönetim kurulumuz kendi işlerinden fedakarlık
yapıp mesleğimizin gelişmesi için
mesailerinin çoğunu odaya ayırmaktadırlar. Oda sekreterimiz Bahadır Baş gerçekten bir dehadır.
Odamızın bu kadar gelişmesinde
kendisinin çok büyük emeği vardır.
Sekreterimiz sayesinde dergi çıkaran Türkiye’deki birkaç odadan
bir tanesi de bizim odamız. Ayrıca
meslek mensupları ve stajyerlerin eğitimleri ile bire bir ilgilenmesi onun bir başka olumlu tarafıdır.
Kısacası Bahadır Baş genel sekreter olduktan sonra odamıza çağa
atlatmıştır. Buda beni onurlandırmaktadır. Çünkü bu oda meslek mensuplarını temsil etmektedir. Odamızın bu günkü konumuna gelmesinde emeği geçen başta
Başkanım Ertuğrul Yüksel ve tüm
Yönetim Kurulu Üyelerinden Allah
razı olsun...

Çalışanların Necmi Kara İle İlgili Görüşleri:
Yalçın Taş:Necmi
Bey gerçekten
mesleğinde çok
başarılı
birisi.
Ben bu işe Ticaret Lisesindeyken
başladım.
Onun elinde büyüdüm diyebilirim. Kendisi mesleğinde başarılı olduğu gibi aynı
zamanda babacandır da. Bir babam varsa da ikinci babam Necmi ağabeydir

Sunay
Medin:
Çok iyi birisi, işine âşık bir insan.
Mesleğini
çok
seviyor.

Hülya Akçay:
Benim gözümde, benim dünyamda
dört
dörtlük bir muhasebeci. Benim için enerjisi
bol hayat dolu,
dostluğu, arkadaşlığı mükemmel olan bir insan.

Tanju Kara: Kimse alınmasın kırılmasın ama benim için mesleğinde bir numaralı insan. Mesleğine âşık birisi tartışmam bile. Hızlı
düşünür çabuk karar verir. Senin
yapabileceğin bir işi standart bir
insandan daha çabuk düşünüyor.
Ortalama 3-4 saat uyuyan bir insan. Büyük üstat büyük usta diyorum.

Muzaffer Gürsoy: İşine çok
titizdir. Çok pratik çözümler
bulur. İş yeriyle ilgilenir. Bütün işleri takip ediyor, kontrol
ediyor. Çok çabuk parlayan
ve hemen unutan birisi.
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oda etkinlikleri
SMMM Lütfi AYDIN

Basın Yayın Kom. Başk. Yrd.

altın yıllar
SMMM Harun OKURGAN

Sizi Tanıyabilirmiyiz?
20.03.1964 yılında Ordu’nun
Fatsa ilçesinde doğdum. İlk ve
Orta öğretimini Fatsa’da tamamladıktan sonra yine Lise tahsilimi
Fatsa Ticaret Lisesinde tamamladım. Evli ve 1 erkek 1 kız babasıyım. Halen Fatsa ilçesi Meşebükü
Mahallesinde ikamet etmekteyim.
Yine bu mahallede 30.03.2014
seçimlerinde Muhtar seçilerek
Muhtarlık faaliyetlerini de yürütmekteyim.
Mali Müşavirlik Mesleğine Ne Zaman Başladınız; Bu Mesleği Tercih
Etmenizin Sebepleri Nelerdir?
Mali Müşavirlik mesleğine 1982 yılında Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra amcaoğlu Serbest Muhasebeci, Sigorta Acenteliği ve Sigorta Eksperliği yapmakta olan Şükrü
OKURGAN’ın yanında başladım.
Mesleği tercih etme sebebim Ti-
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caret Lisesinin Muhasebe mesleğine yakın olması ve meslekle ilgili amcaoğlunun isteği üzerine
çalışmaya başladım ve bilgisayarın olmadığı ve işletme defterlerinin, kasa defterlerinin ve yevmiye defterlerinin elle yazıldığı toplama işleminin Facıt Hesap makinelerinin olduğu dönemlerden gelerek 20.01.1986 yılında Vergi Dairesi GA/34098 sicil numaralı Muhasebecilikten dolayı Vergi Mükellefi oldum. Halen mesleğe devam
etmekteyim.
Zamanınızı Muhasebe Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz? Hobilerinizden Bahseder misiniz?
Fatsa ilçesine 5 km mesafede bulunan 4 dönüm içinde bulunan Meşebükü Mahallesindeki ikametimde boş zamanlarımda tarımsal, çiftlik faaliyetleriyle uğraşarak doğa ortamında kendimi dinlendiriyorum. Sabah erken

kalkıp yürüyüş yaparım, balık tutmak ve yüzmek hobilerimdendir.
Mesleğe Yeni Başlayan Genç
Meslektaşlarımıza veya Başlayacak Olan Stajyerlerimiz Neler
Söylemek İstersiniz?
Her bilim dalında olduğu gibi
Muhasebe bilimi ve mesleğinde
de önemli değişimler yaşanmaktadır. Bunun sonucunda, alan uzmanı muhasebecilere gereksinim
artmaktadır. Bu durum Muhasebe eğitimine de yansımakta ve
eğitimin değişen koşullara uyum
sağlamasını zorunlu kılmaktadır.
Buna göre çalışmak, çalışmak.
Bağımsız Denetim’’ Konusunda
TÜRMOB’un izlediği politikaları
beğeniyor musunuz? Sizin bağımsız denetim sürecinde yaşananlar
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Bağımsız denetim konusunda TÜRMOB’un izlediği politikaları

w w w.ordusmmmo. o rg. t r

Bağımsız Denetim
zamanla gerçek
sahiplerine verilecektir
düşüncesindeyim.
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destekliyorum. Bağımsız Denetim
zamanla gerçek sahiplerine verilecektir düşüncesindeyim.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vergi İncelemelerindeki Müteselsil Sorumluluk Konusunda Hazırlanan Yönerge Taslağı Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir?
25 yıldır var olan mesleki birikim yok sayılmıştır. Hazırlanan yönerge taslağından meslek mensubuna kasıt ve ihmalinin
kesinleşip, kesinleşmediği dikkate alınmadan disiplin cezasından
başlayarak hürriyet bağlayıcı cezaya kadar yaptırım önergesi getirilmektedir. Bunu kabullenmemiz asla mümkün değildir. Yönergeyi bu haliyle kabul etmiyorum.
Mali Müşavirliğin yanı sıra Muhtarlık da yapıyorsunuz. Muhasebe mesleği ve Muhtarlık gibi iki
zor işle nasıl başa çıkıyorsunuz?
Muhtarlık ile ilgili neler söylemek
istersiniz?
Muhtarlık önderlik demek,
Meşebükü Mahallesi benim ikametgahım, dedemin atamın doğ-
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duğu yer, bu nedenle bende burada ikamet etmekteyim. Muhtarlıkla ilgili yapılacak işler 2007 yılında Köy statüsünde iken Mahalle
olmuş buna göre Fatsa Belediye
Başkanının Meşebüklü olması nedeni ile mahalle olunca yollar asfalt, şebeke suyu yapılmış. Elektrik, telefon derken hepsi yapılmış
bize pek bir şey bırakmamışlar.
Yapılacak işler zaman zaman asfaltın bozulması neticesi Belediye
ekibi gönderip asfaltı tamir yaptırıyor. Tabi ki Ordu’nun Büyükşehir olması ile işler biz seçildikten
sonra biraz karışık tam oturmadı muhtarlıkla ilgili hiçbir şey yapmadık. Suyla işi olan OSKİ 185 arıyor, elektrikle işi olan 186 arıza ihbarını arayarak ihbar vermek sureti ile hizmet veriyor. Muhtarlıkta
zor bir şey yok. Sadece yapılacak
yatırım ve işlerle ilgili önderlik yapacaksın. Oda bizim işimiz.
Odamızın faaliyetleri hakkında ki
görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin
Odadan beklentileriniz nelerdir?
Kuruluşundan bugüne 25 yıllık bir geçmişi olan Odamızın mesleğimizle ilgili çalışma yenilikleri
aktarma bilgilendirme seminerleriyle biz meslek mensuplarına
katkılarını taktirle karşılıyorum.
Ve Oda Yönetimini gönülden destekliyorum.
Odamız bülten dergisini takip
edebiliyor musunuz? Dergimiz
hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Odamız bülten dergisini takip
ediyorum. Mesleğimizle ilgili bilgilendirme mizah, kültür vs yayınlarından dolayı Oda yönetimini tebrik eder başarılarının devamını dilerim.
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röportaj
SMMM Çağla ÇOLUK

Basın Yayın Kom. Sekreteri

altın yıllar
SMMM Mehmet ÇAKMAK
Oda Meclis Üyesi
anilcakmak1@hotmail.com

Sizi Tanıyabilir miyiz?
15.10.1964 Perşembe Kovanlı Köyünde doğdum. İlkokulu kovanlı köyünde bitirdim. Ortaokulu Ordu
Merkez ortaokulunda okudum. Liseyi Ordu Ticaret Meslek Lisesinde
okudum. 1984 yılında İskenderun
da askerlik görevimi tamamladım.
Askerden geldikten sonra amcam
(rahmetli) İsmail Çakmak’la Serbest Muhasebeci olarak muhasebe bürosunu açarak faaliyete başladım. Şu anda SMMM olarak faaliyetimi sürdürmekteyim. Evliyim,
iki erkek çocuk babasıyım. Aynı zamanda eşim Gülizar Çakmak da
SMMM olarak odamızın üyesidir.
Mesleği Seçmenizde Neler Etkili
Oldu?
Mesleği seçmemdeki en etkili
olay yukarıda bahsettiğim amcam
(rahmetli) İsmail Çakmak’ın çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü kendisi
Ordu Ticaret Meslek Lisesinin meslek dersleri veren çok sevilen bir
öğretmeniydi. Kendisi bana hep be-
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raber muhasebe bürosu açalım beraber kazanalım derdi. Bende onun
bana ısrarı nedeniyle büromuzu açtık ne yazık ki 15.01.2013 tarihinde
kendisini aniden kaybetmiş bulunuyorum. Kendisine Allah rahmet diliyorum.
Elle Kayıt Yapılan Dönemden Bu

Gün Bilgisayar Hatta Cep Telefonları ile Muhasebe Kayıtları Yapılıyor.
Muhasebe Mesleğinde Yaşanan Gelişmeleri Nasıl Buluyorsunuz? Bu
Teknolojik Gelişme İşleri Azalttı
Mı? Arttırdı mı Ne Dersiniz?
Daha önceden mesleğe ilk
başladığım yıllarda işlerin tamamını elle yapardık. Her akşam mesai bitmeden kasa defterleri yazardık, yazılmadığında diğer günü maliyeciler mükellefleri her gün gezerlerdi, cezalar yazılırdı. O zamanlarda tahsil-tediye-mahsup fişleri kullanılırdı. Yevmiye defteri önce yazılırdı, sonra defteri kebir yazılırdı,
sonra işlemlerin doğruluğunu sağlamak için mizanlar yazılırdı. İşin
tam detayına girmemize gerek yok.
Şimdi her şeyi bilgisayar ortamında yapıyoruz. İş yükümlülüğümüzü
bir nebze hafifletmiş oluyoruz. Muhasebe mesleğinde teknoloji işlerin
azaldığını gösteriyor gibi ama bu sefer ise formalitelerin ve angaryaların artığını bütün işlemlerin muhasebe tarafından yapıldığını, unu-
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tulan en küçük bir beyannamelerin
ve bildirgelerin büyük cezalarla karşılaştığı yani bunun gibi söylenecek
çok şeylerin olduğu,
Mesleğiniz Nelerdir? Zamanınızı
Muhasebe Dışında Nasıl Geçiriyorsunuz?
Mesleğimin dışında en büyük
hobim balık tutmak. Ben kendim
şahsen serpme atmasını bilmem ve
olta bağlamasını da bilmem. Serpme atanın peşinde balık kovasını ve
onların elbiselerini taşırım. Ama onların attığı serpmeleri çekerken ondan aldığım zevk her şeye bedel.
Beni bu serpmeyle balık tutma işine
odamızın kayıtlı üyesi çok sevdiğim,
Halis Işık abimle beraber başladım.
Bana bazen soğuk şakalar yapar.
Yazımızı okur ise kendisi bunu (soğuk şakayı) çok iyi biliyor. Olta balığında ise barajlara, denize gidiyoruz,
Oda Faaliyetleri Hakkında Neler
Söylemek İstersiniz?
Oda başkanımız Ertuğrul Yüksel ve oda sekreteriniz Bahadır Baş
odamızca düzenlenen tüm etkinliklerden bunların başında sosyal etkinlikler, mesleğin gelişimi, meslek
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Mesleğe yeni
başlayan
arkadaşlarıma
önce mesleğine
saygı duymalarını
istiyorum.
dayanışması gibi konularda bizlere
ellerinden gelen gayretleri göstermektedirler. Hepsine teşekkür ediyorum.
Mesleğe Yeni Başlayan Genç Meslektaşlarımıza veya Başlayacak
Olan Stajyerlerimiz Neler Söylemek İstersiniz?
Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma önce mesleğine saygı duymalarını istiyorum. Sonrada ekmeklerini kazandıkları mükelleflerini incitmeden, küstürmeden,
onların hoş görüleri çerçevesinde
helal para kazanıp hayatlarını yaşamalarını diliyorum.
Son Olarak Odamız Yayın Organı ‘‘BÜLTEN’’ Dergimizi Takip Ede-

biliyor Musunuz? Nasıl Buluyorsunuz?
Takip etmekteyim. Dergimizin bilgilerinden faydalanmaktayım.
Bu dergileri her 3 ayda bir araştırıp,
geliştirip bizlere sunan odamıza ve
odamızın tüm kayıtlı üyelerine teşekkür ediyorum.
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Ordu Defterdarı Erol Pişkin ve İşkur İl Müdürü İsa Kaymak
Stajyer Mali Müşavirler İle Eğitim Toplantısında Bir Araya Geldi
Ordu SMMM Odası TESMER
Şubesi ve Staj Komisyonu ile birlikte düzenlediği “Zorunlu Stajyer Eğitim” seminerine programına Ordu
SMMM Odasında Mali Müşavirlik
stajı yapan 48 stajyer ile Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Ordu Defterdarı Erol Pişkin, Ordu İş Kur İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu Defterdar Yardımcısı Bülent Papuccu, Ordu Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kul, Ordu Boztepe Vergi Dairesi Müdürü İdris İzzet Erkan, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çörtük, Haluk Civanbay, Bahadır Baş,
M.Ender Sönmez TESMER Yönetim
Kurulu üyesi; Ayşe Gül Şahin, Staj
Komisyonu Üyesi Esra Oktay ve
Oda Meclis Üyesi Orhan Şebcioğlu
katıldı.
Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel: Sayın Defterdarım,
sayın İşkur Müdürüm, çok değerli
Vergi Dairesi Müdürlerimiz, değerli stajyer arkadaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri hepiniz hoş
geldiniz. Değerli stajyer arkadaşlarım, hepinizin gözlerinde pırıltı görüyorum. Buradan döndüğünüzde
iki kelimelik bir vizyonunuz açılsa bu
size kardır diye düşünüyorum. Muhasebe mesleği bildiğiniz gibi değişiyor, belirli yerlere geliyor. Muhasebenin değişik çalışma amaçları var. Modern çağın gerekleri bun-

32

lar. Bunlar Bağımsız Denetim, Derecelendirme, Bağımsız Adli Muhasebecilik, Yönetim Muhasebesi, Sosyal Muhasebe Raporlama, Sektörel Muhasebe ve Şirket Değerlendirilmesi. Bunlar hep bu mesleğin değişik kolları. 2015 yılında yürürlükte olan e-Birlik ve Haksız rekabet ve
yazılım programı var. En önemli sorunlardan birisi olan Haksız Rekabet
sorununu çözecek bir program yazıldı. Herkes sözleşmelerini bu program üzerinde yapmak durumunda.
Mali Müşavirin emeğini
koruyan bir sistem. Bugün çok değerli üstatlar
burada. sayın Defterdarımız ve günümüzde en
çok iş yükü çoğalan ve
yetkileri artan İşkur Müdürümüz buradalar. Bizim derdimiz vizyon açmak, bilgili
ve yetişmiş stajyerlerden meslektaş yetiştirmek.’’dedi.

Ordu Defterdarı Erol Pişkin:
Değerli Başkanım, kıymetli meslektaşlarım, stajyerler ve değerli basın ben böyle güzide bir topluluğu
bir arada bulmuşken bu genç arkadaşlarımın meslekleri boyunca irtibatta bulunacağı Vergi Daireleri ile
Mali Müşavirlerin ilişkilerinin nasıl
olması konusunda sizinle bir söyleşi
yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki
Vergi Dairesi’nin ve Maliye Teşkilatının en çok ilişkide bulunduğu meslek grubu Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlerdir. Dolayısıyla sizler ve bizim aramızda çok
yakın ve çok ciddi seviyeli
bir ilişkinin olması her zaman için, hem sizleri hem
de bizleri daha saygın
daha huzurlu iş yapan,
mesleğini icra eden kişiler haline getirecektir. Mali Müşavirlik bu güne kadar meslek olmakla birlikte bir kamu hizmetidir. Dola-
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yısıyla bu işi yaparken bir kamu hizmeti yaptığınızın bilincine de varmanız lazım. Çünkü siz mükellefin haklarını savunurken aynı zamanda idarenin de haklarını ve işlerini yükleniyorsunuz. İkisini bir araya getirmekle ve denge kurmakla yükümlüsünüz. Hizmetin standartlarına
uyarak görev yapmak lazım. Bunları uygun yaptığınızda tartışılacak bir
sorun kalmayacak. Karşılıklı ve dürüst olacağız ve tarafsız düşüneceğiz. Olaylara tarafsız olarak bakıp
hem Devletin, hem kamuoyunun
hem de mükellefin haklarını tarafsız olarak koruyacağız. Saygınlık ve
karşılıklı güveni her zaman gözetmeniz lazım. Hem kendi saygınlığınızı hem de karşınızdakinin saygınlığını birlikte götürmemiz lazım. Gelecekte bu mesleği senelerce sürdürecek olan siz stajyerlerin şimdiden
ilişkilerinizi bu ilkelere uygun olarak sürdürürseniz hem sizler hem
de bizler daha huzurlu, daha verimli çalışmış oluruz. Hepinize stajınızı
başarıyla tamamlanmasını diliyorum. Gelecekte de hepiniz gerçekten çok değerli olan bu mesleğe çok
büyük katkılar vereceğinize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. ’’
dedi.

mak isteyen bir kuruluş olunca haliyle gittikçe yorulan bir trend izleniyor. Yeni bir vizyon sahibi olmak,
bir takım gelişmelere daha duyarlı olmak için bunlar gerekli diye düşünüyorum. Mali Müşavirler şirketlerin sadece mali danışma veya sadece onların Mali Tablolarını hazırlayanlar değil, aslında bir şirketin her
şeyisiniz. Genel Müdürü olmayabilirsiniz ama yeri geldiğinde bunu
bile oluyorsunuz. Muhasebeciyle
İşkur’un bağlantısı ne diye sorarsak
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Kalkınma Bakanlığı’nın veya Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü’nün bir
takım istihdam teşvikleri var. Teşviklerin dışında iş başı eğitim programları var. Bu işbaşı eğitim programları teşvikli hale getirildi. Şuanda yürürlükte hem ücreti arttırıldı,
hem de işverenler doğrudan doğruya 30 ay ve 42 ay süreyle sigorta
priminin Türkiye İş Kurumu tarafından ödendiği bir yapıya sahip oldu.
İşverenlerin eleman temin etmekte güçlük çektikleri veya temin edemedikleri durumlarda kurslar açıp
eleman temin ediyoruz. İşverenlere en çok sizler vasıtasıyla ulaştığımızı biliyoruz. Bu vesileyle ben Oda
Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Ben bu staj süresinin size mutlaka
olumlu katkılar sunacağından eminim. Birbirimize karşı güler yüzlü,
anlayışlı, saygılı ve seviyeli olduğumuz takdirde çözemeyeceğimiz
hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Ordu İşkur İl Müdürlüğüne hepinizi bekliyorum. Gerek kendi konularınızda gerekse işveren konularında bizim destek olabileceği-

Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak: Sayın Defterdarım, sayın Oda
Başkanım, değerli Vergi Dairesi Müdürlerim, sevgili stajyer arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yoğun bir eğitim programı, hele ki Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası gibi size sürekli yeni bilgiler katmak, kazandır-
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miz her konuda kapımız açık. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum.
Meslek hayatınız boyunca da başarılar diliyorum.’’dedi.
TESMER Başkan Yardımcısı
Bahadır Baş ise; Sayın Defterdarım,
sayın İşkur İl Müdürüm, Vergi Dairesi Müdürlerimiz, değerli meslektaşlar ve değerli stajyerler hepiniz hoş
geldiniz. Bu toplantıların amacı farkındalık yaratmak, bu mesleğe katılacak arkadaşlarımıza bir vizyon
kazandırmak. Dünya değişiyor, bilgi
bir saniyede bir başka kıtaya aktarılabiliyor dolayısıyla bütün bunlara
sahip olacak entelektüele sahip bir
meslektaş profili yaratmak gayesi
içindeyiz.
Belki
e-defter
diyoruz,
e-Fatura diyoruz şimdi Z raporu ve
Faturaların üzerine kare kod diye
bir uygulama geldi. Cep telefonuyla
o kare kodu okutuyorsunuz o muhasebeye kayıt ediyor. Muhasebeciye, kayıt girene ihtiyaç yok. Bu daha
da ilerleyecektir. Önümüzdeki birkaç sene sonra kayıt giren Muhasebeci kalmayacaktır. Bilgisayar istediği kadar Z raporunu bilgisayara kayıt etsin. Onun kar mı zarar mı
ettiğini, onun bilançosunun öz varlığının ne durumda olup olmadığını yorumlayacak olan biz muhasebeci mali müşavirleriz. Bunu yorumlayacak bir makine icat edilmediği müddetçe muhasebe mesleği bitemez. Biz sizleri hep bir adım
öteye taşımak istiyoruz. Mesleğin geleceği, geleceğini mesleğinde
görenlerdir.’’dedi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası, 10. Muhasebe Forumu ve
6. Haksız Rekabet Kongresine Katıldı
28-29 Nisan Tarihlerinde
Konya’da Dedeman Otelde, 10.
Muhasebe Forumu ve 6. Haksız Rekabet Kongresi gerçekleşti.
Forma Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda
Başkan Yrd. Mustafa Çörtük, Oda
Sekreteri Bahadır Baş, Oda Saymanı Haluk Civanbay, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayit Gültepe, Haksız Rekabet Kurulu Üyesi
Abdulkadir Hasdemir ve Oda Üst
Birlik Delegesi Osman Gözükan
Katıldı.
İlk gün 10. Muhasebe Forumu 4 oturumda, ikinci gün 6. Haksız Rekabet Kongresi 3 oturumda
gerçekleştirildi. Muhasebe forumunu yaklaşık iki bin meslek mensubu takip etti.
Formun Açılış Konuşmasında TÜRMOB Genel Başkanı Nail
Sanlı; Muhasebe forumlarının ilkini 2006 yılında İstanbul’da yaptıklarını, farklı iller ve temalarla 9
muhasebe formu gerçekleştirdik-
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lerini anlattı. Forumlarla öncelikle genel kurullarda çok fazla zaman ayıramadıkları mesleki konular için tartışabilecek bir platform
oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Sanlı, forumun ana temasını da “Muhasebenin diğer disiplinlerle ilişkisi: Mesleğe getirdiği yenilikler, fırsatlar ve zorluklar”
olarak belirlediklerini ifade etti.
Nail Sanlı Mesleğin sorunları ile ilgili olarak; “Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili bakanlıklar, TÜRMOB’un görüş ve önerilerini dikkate almalıdır. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. 4. dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak, zamana endeksli ücret
tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir. Serbest
meslek faaliyetlerinde KDV, yüz-

de 18’den yüzde 8’e indirilmelidir.
Dedi.
Nail Sanlı; e-beyanname konusunda 29 Mayıs’a kadar yapılan uzatmanın parantez içi hüküm
nedeni ile bir anlam ifade etmediğini, yapılan uzatmanın, siz mektubu zarfa koyun zarfı hazırlayın
ama postaya atma konusunda 29
Mayıs’a kadar bekleyin demektir.
Bu ise uzatma anlamı taşımamaktadır. Bu konuda parantez içi hükmün kaldırılması için gerekli düzenlemeyi meslektaşlarımız beklemektedir.” dedi
Gelir İdaresi Başkanı Adnan
Ertürk, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliğince
(TÜRMOB) düzenlenen 10. Türkiye Muhasebe Forumu’nda; “İnanıyoruz ki bu organizasyon, bu alanda önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Serbest muhasebeci
ve mali müşavirlik mesleği ne kadar gelişir ve etkinliği artarsa, ka-
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yıt dışı ekonominin etkisi de aynı
oranda azalacak. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında
bakanlığımızın vazgeçilmez yardımcısı olan meslek mensuplarıyla aramızdaki bağın çok kuvvetli ve kesintisiz olması gerekir.
Meslek mensuplarının görüş, öneri ve katkıları bizim için her zaman
vazgeçilmez niteliktedir. “Serbest
muhasebeci ve mali müşavirlik
mesleği ne kadar gelişir ve etkinliği artarsa, kayıt dışı ekonominin
etkisi de aynı oranda azalacak”
dedi.
Ordu Mali Müşavirler Odası
Başkanı Ertuğrul Yüksel: 10. Muhasebe Forumu ve 6. Haksız Rekabet Kongresi ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu. “ Muhasebe Forumları meslek mensuplarının sorunlarının konuşulduğu tartışıldığı ortamlar. Özellikle meslek mensuplarının katkısı çok fazla olmakta. TÜRMOB
10.’ncu Muhasebe formunu düzenliyor. Bu anlamda diğer meslek gruplarının yapamadığı önemli bir çalışmayı başarıyor ve buna
süreklilik kazandırıyor. Başta Sayın Genel Başkan Nail Sanlı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu forumda diğer disiplinler ile mesleğimizin ilişkileri önemsendi ve bu konu üze-
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rinde beklentiler, tehditler ve fırsatlar tartışıldı. Değerlendirildi. Finans danışmanlığı, meslek mensubunun ticari yaşamdaki yönlendirici özelliğinin altı çizildi. Başarılı
bir forumu tamamladık.“ dedi.
Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayit Gültepe: ise şu açıklamalarda bulundu. “10’ncu Muhasebe Forumu ve 6’ncı Haksız Rekabet Kongresine Ordu SMMM
Odasını temsilen katıldık. Kongre
organizasyonu, meslek mensuplarının katılımı ve sunulan bildiriler
çok başarılıydı. İkinci gün Haksız
Rekabet kongresi yapıldı. TÜRHAK
Başkanı Sayın Yahya Arıkan açılış
konuşmasında, Muhasebe tarihi
ve haksız rekabet olgusuna farklı bir açıdan yaklaştı. Özellikle su-
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numun sonunda ifade ettiği “İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır” sözü Haksız Rekabet açısından
da önemli bir kavaram. Günün son
oturumunda TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir’in ifade ettiği
hususlarda son derece önemli konularda. Haksız rekabet sorunun
kaynağı pek çok konuda bizleriz.
Haksız Rekabet İle Mücadele yazılımı konusunda meslek mensupları isteksiz. Neden? Haklı rekabeti kaçımız gerçekten istiyoruz.
Özellikle Haksız Rekabet yazılımı
ile 2016 yılından itibaren önemli
sonuçlar alacağız.
Gerçekten mesleki pek çok
sorunumuzun kaynağı Haksız Rekabet. Bunu aşabilmek için Haksız Rekabet İle Mücadele Programı ve Meslek Kararı gerçekten çok
önemli bir adım. Bu programın sonuçlarını birlikte alacağız. Ancak
şu unutulmamalıdır ki hiçbir konu
tek başına program ile kanun ile
yönetmelik ile düzeltilemez. İnsanı temel erdemler ve insani bazı
değerler ile yaşanan çevre ilişki
kurulan kişler ve eğitim gibi faktörlerde sorunların çözülmesinde
önemli unsurlardır. Ve haksız rekabet sadece bizim mesleğimize
özgü bir durum olmayıp, ticaretten diğer serbest mesleklere her
mesleğin uğraştığı bir sorundur.
TÜRMOB ve Odalarımız bu konuda
diğer mesleklerden bir adım önde
hamleler yaptığını görmekteyiz.”
dedi.
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Giresun’da; TÜRMOB Tarafından Mali Müşavirler Muhasebe
Meslek Etik Eğitimi Verildi
TÜRMOB tarafından Muhasebe Meslek Mensuplarında, etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak
“Etik Eğitimi” ve Etik Davranış Gelişimini sağlamak üzere “ETİK EĞİTİM” uygulaması başlatılmıştır.
TÜRMOB tarafından Giresun
SMMM Odası Toplantı Salonunda 27
Mayıs 2015 tarihinde “ETİK EĞİTİMİ”
yapıldı. Eğitime Giresun Mali Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer Ejder,
Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı
Ertuğrul Yüksel, TÜRMOB Etik Kurul Üyesi İlhan Bora, ve TÜRMOB
Etik Eğiticisi Kenan Kaş ve her iki ilden; Teorik Etik Eğitimlerine internet üzerinden müracaat edip, teorik sınavlarda başarılı olan meslek
mensupları katıldı.
Giresun SMMM Odası Başkanı
Muzaffer Ejder Açış Konuşmasında
şu hususlara değindi: “Ordu Odamızın Değerli Başkanı, Giresun ve Ordulu değerli Meslektaşlarım hepinizi Giresun Odası adına sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Etik eğitimine
olan katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Özellikle bir
hususun altını çizmek istiyorum.
Meslektaşlarımızı yeni dönemde
“Müteselsil Sorumluluk” konusunda önemli riskler ve sıkıntılar bekli-

yor. Kayıt yaparken herkesin bir dayanağı belge olması gerektiği gerçeğini sakın gözden kaçırmayın. Ben
sözü daha fazla uzatmadan Ordu
SMMM Odası Başkanımıza sözü bırakıyorum.” dedi
Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel ise şu değerlendirmelerde bulundu. “ Değerli Meslektaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu gün burada olmaktan çok mutluyum. Giresun ve Ordu illeri aynı denize, aynı
coğrafyaya, aynı tarım ürününe sahip ortak kardeş iki şehirdir. İki şehir arasında yaratılan rekabet veya
kızgınlık aslında verimsiz ve üretimsiz siyasetçilerin yarattığı bir olgudur. Bu vesile ile Giresunlu Meslek-

taşlarımı tekrar selamlıyorum.
TÜRMOB’un Etik Portalı üzerinden 50,00 TL etik eğitimi ücreti yatıran ve internet üzerinden eğitimleri tamamlayan ve eğitimler
sonunda uzaktan yapılan teorik sınavları başarı ile veren meslektaşlarımız ile bu gün etik eğitimi gerçekleştiriyoruz. Teorik ve Yüz yüze
etik eğitimleri ile hedeflenen mesleki etik konusunda ortak değerler oluşturmak, herkesin bu değerlere sahip çıkması konusunda fikir
birliğine varmak. Bu günkü eğitimler sonrasında bu eğitime katılan
meslektaşlarımız Oda ile Etik Sözleşmesi imzalayacaklardır. Doktorların yemini gibi meslek mensupları da etik hizmet sunacakları konusunda bir taahhüde bulunmaktadırlar. Bu eğitimlerin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.
Eğitimlere TÜRMOB adına katılan Etik Kurul Üyesi İlhan Bora ise
şu hususlara değindi. “Meslektaşlarımızda Etik konusunda yapılacak bu çalışma ile Etik Davranış Gelişimi sağlamak üzere TÜRMOB tarafından hazırlanan “Etik Eğitimlerine” katılmaktayız. Bu güne kadar 11 ilde bu eğitimleri verdik. Dün
Trabzon’daydık. Görüyoruz ki meslektaşlarımız bu konuya sahip çıkıyor. Bu gün buradaki kalabalık gerçekten bizleri çok mutlu etti. Biz bu

36

w w w.ordusmmmo. o rg. t r

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ORDU

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SMMM
odası

Ordu SMMM Odası meslektaşımız
“Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi ve Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi” hazırlanarak TÜRMOB
tarafından odalara gönderilecektir.
Etik sözleşmesi, temel Etik ilkeleri olan;
- Dürüstlük,
- Tarafsızlık,
gün etik konusunda birlikte vaka çalışması yapacağız. Biz ders anlatmaktan ziyade birlikte etik konusunda fikir alışverişinde bulunacağız.” dedi.
Konuşmaların ardından Mali
Müşavir Eğitmen Kenan Kaş, etik
eğitimi hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgi verdi.
Ordu SMMM Odasında Giresun
SMMM Odasında Yapılan Yüz Yüze
Eğitimlere katılarak “Etik Eğitimini”
tamamlayan, Oda Başkanı Ertuğrul
Yüksel ile birlikte 14 meslek mensubu Ordu SMMM Odası ile “MUHASEBE MESLEK ETİĞİ SÖZLEŞMESİ ” İmzaladı.

Giresun SMMM Odasında
Yapılan Etik Eğitimlerini Değerlendiren Ordu Mali Müşavirler Odası Etik
Kurul Başkanı Sedat Özel ise şu değerlendirmelerde bulundu.
“ TÜRMOB’un Meslek Etiği
Stratejik Yol Haritası” kapsamında
yüz yüze eğitime, Ordu bölgesinden
14 meslektaşımız katılmıştır. Bu sayıyı oldukça az bulmaktayız.
Şubat 2015 ayı içersinde yapılan On-line eğitim sonrası yüz
yüze eğitim, Giresunlu meslektaşlar ile birlikte 27 Mayıs 2015’te Giresun SMMM odasında gerçekleşmiştir. Oldukça hareketli ve canlı geçen eğitimden sonra Giresunlu meslektaşlar ile birlikte on dört

- Mesleki Yeterlilik ve Özen,
- Gizlilik,
- Meslek mensubunun, mevcut
yasa ve yönetmeliklere uymasını ve
mesleğin itibarını
Zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade eden “Mesleki Davranış” ilkelerine uymayı kapsamaktadır.
Eğitimlere katılamayan meslektaşlarımız için Türmob tarafından önümüzdeki dönemlerde yeniden Online ve yüz yüze eğitimler açılacağını bilgilerinize sunarız. Tüm meslektaşlarımızın gerekli ilgiyi göstermeleri mesleğimizin saygınlığı açısından da büyük önem taşımaktadır.” dedi.
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Ordu Mali Müşavirler Odası Yeni Dönem Stajyer
Adayları ile Bir Araya Geldi
Ordu Mali Müşavirler Odası;
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda
Sekreteri Bahadır Baş ve Oda Saymanı Haluk Civanbay 2015/1 dönem de odamıza SGS sınavı için
başvuru yapan 19 Stajyer Adayı
ile oda hizmet binasında bir araya
geldi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel; “Bu sınava 12 – 13 bin kişi giriyor. En azından 1500 kişi kazansın diyor bilgisayara sonra 1500’e
geldiğinde duruyor. Durduğu yerde bazen 59.99 da kalanlar oluyor çünkü ondan daha iyi olanlar
olduğundan mesela her sorunun
puanı aynı değil 80 soru yaptınız
diyelim 76 soruyu yapan geçiyor
80 soru yapan kalıyor çünkü her
sorunun değeri aynı değil. Önce
sabredeceksiniz ve sonra kazanacaksınız yolunuzdan da vazgeçmeyeceksiniz sizler gençsiniz moralinizi bozmayın ayrıca tavsiyem
kursa gidin. Ama bu kursları seçerken Ordu’da olan değil odaların düzenlediği hatta Samsun odası da açıyor bu kursları odaların
düzenlediği kurslara katılın. Kursa giderseniz staj süreniz 36 aydan 34 aya düşer. Bizim şuan gün-
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demimiz de yok çünkü sayıyı bulmamız gerek.” dedi
Oda Sekreteri Bahadır BAŞ
ise; Öncelikle sizleri Ordu Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve
Kurulları adına sizleri sevgi saygı ile selamlıyorum. Gerçekten bu
mesleğin geleceğinde sizler gibi sizin gibi üniversite mezunu yabancı dili olan arkadaşlarımız önemli hepiniz bu işe yatırım yapmışsınız bu alana gelmişsiniz dolayısıyla sizden beklenti şu 1. Sınavda olmayabilir 2 defa 59.95’de kalıp
sonra veren arkadaşlarımız var.
Çalışan başarılı oluyor özellikle
tecrübesi olan alandan gelen arkadaşlar bazı özel soruları geçebiliyor. 59.95 ile kalan arkadaşlar
var. Mesala ben 78 soru yaptım
diğer arkadaş 68 soru yaptı dediğiniz de bilin ki diğer arkadaş o
sistemde yapılmayan matematik
sorularını, vergi hukuk sorularını
yapmış demektir. Ordu da mesela 3 yıl da stajı bitirdiniz. SMMM sınavına gireceksiniz. Dosyanızı teslim etmek için odaya geliyorsunuz dosyanızı teslim ederken Oda
Yönetim Kurulu, Tesmer Yönetim
Kurulu ve Staj Komisyonu dosya-

nızı teslim alırken sizleri kısaca
sözlü sınava tabii tutuluyorsunuz.
Bilgiye dayalı oda başkanımızın
geçen dönem Ordu’da sınava girecek 2 arkadaşımıza sorduğu bir
soru vardı odanın organları nedir
diye o soruyu arkadaşlara yeterlilik sınavında sormuşlar orada çıkmış. Biz sınava bir hafta kala burada SGS giriş sınavı için deneme
sınavı yapacağız yani bir öncekinde yaptık bunda da yapmayı düşünüyoruz. Soru kitapçıklarını dağıtmayacağız fakat mail olarak size
ulaştıracağız hangi soruyu yanlış yaptığınızı burada kontrol edebileceksiniz. Sizlerde minimum 15
günde bir normal sınav psikolojisi ile saati kalemi ayarlayın sınav
yapın. Bu sınavda yetiştirme yeteneğin gelişiyor. Hepinize teşekkür
ediyoruz. Sınavda başarılar diliyoruz. dedi.
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TUİK Trabzon Grup Sorumlusu Suat Şenses
Ordu SMMM Odasını Ziyaret Etti
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) Trabzon Grup Sorumlusu
Suat Şenses, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş’ı Ziyaret Etti.
Ziyarette Yıllık Sanayi İş İstatistiği Anket çalışması hakkında
bilgi verenTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Grup Sorumlusu Suat
Şenses: Biz Avrupa Birliği’ne ilk
uyan Kurumuz. Yeniliklere açık olduğumuz için tamam dediler. Bölge Müdür Yardımcılıklarını kaldırdılar, yerine Grup Sorumlusu koydular. Ekonomik ve Sosyal olmak
üzere iki grup koydular. Bizim çalışmalar Ekonominin altında. Bizim altımızda takımlar var. Geçen yıl Kurum Başkanlığı Odalarla bir protokol yapalım ama bağlayıcı olmayan, iyi niyetli, birbirine
destek olma anlamında bir protokol istedi. Bu sene bölge müdürleri toplantıya gittiler. Orada Başkan
Odalarla görüşelim, yenilikleri anlatalım dediler. Bu yenilikler dediğimiz olay da tek amaç bu yükü
muhasebecilerden veya başka kurumlardan alıp idari kayıta sokmak. e-VT dediğimiz olayda %10
başarı olmuş. Bu e-VT muhasebeciyi fazla yormadan, aktarma.
Ama bunun %90 veriye bakılarak
yazıldı. Bu e-VT dediğimiz sistem
Elektronik Veri Transferi demek.

TÜİK, 2014 yılından itibaren işyerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı aldı. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere başlandı. e-VT de bu projelerden biridir.
e-VT (Elektronik Veri Transferi)in
Başkan bu yıl %10’dan %50’ye çıkartmamız şart diyor. Biz bu anket
için iki yazı hazırladık. Biri firmanın
şifresi olanlar ve ilk defa şifre alacaklar için. Bunlar firmalara gidiyor muhasebecilerle hiçbir alakası yok. Her kurum gelip siz muhasebecileri buluyor. ’’ dedi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ise; TUİK’in istemiş olduğu bilgiler başka kurumların kayıtlarında var. Oradan çekip almak lazım.
İşverenlere memurlar bunlar Muhasebecinin görevi diyorlar. İşveren o zaman bunu Muhasebecinin görevi olarak algılıyor. Bu tür
şikâyetlerimizi biz Maliye Bakanlığına da söylüyoruz. Biz yine yaparız ama mükelleflerin zoru anlaması gerekiyor. Bunun bir yolunu
bulmak lazım. Sizin memur arkadaşlar bunlar muhasebecinin görevi dediği zaman meslektaş zorlanıyor. TUİK olarak TÜRMOB ile
görüşüp buna bir bedel biçtirmesi gerekiyor. TUİK’in TÜRMOB’a gi-

dip bu muhasebecinin yeni bir işidir, bu madem angarya oluyor,
bunun bedeli konsun arkadaşlarda bu angaryaya katlansın diyeceksiniz. Buna bedel koymadığınız
sürece bu işten istikrarlı ve doğru bir bilgi alamazsınız. Bu meslektaşı rahatlatır. Mükellef bizim
ne yaptığımızı bilsin. Meslek kalitesini bilsin. Bu anketi bizim Odayla değil Ticaret Odasıyla yapmanız gerekiyor. Bu işin doğrusu budur. Ticaret Odaları bunu Muhasebecinin görevi olarak algıladığı
için bunu yapmıyor. Biz iş camiası düzene girsin, onlarda sorumluluk alsın istiyoruz. Ziyaretiniz için
teşekkür ederiz.’’ dedi.
Görüşmede TÜİK çalışmaları
ve Veri Giriş Programı ile ilgili kısa
bir bilgi veren Grup Sorumlusu
Suat Şenses, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş’a göstermiş olduğu yakın
ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.
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Ordu Mali Müşavirler Odası Mesleki Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirdi
Ordu Mali Müşavirler Odası Mesleki Bilgilendirme Toplantıları 10.06.2015 Çarşamba Günü
saat 10.30 da Fatsa Kültür Sarayında, Saat 14:30 ‘da Ünye Ticaret Borsası toplantı salonunda,
11.06.2015 Perşembe Günü Saat
13:30’da oda toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Oda
Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Başkan Yrd. Mustafa Çörtük, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda Saymanı Haluk Civanbay, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayit Gültepe,
ve Ordu Merkez, Ulubey, Gölköy,
Gürgentepe, Ünye, Fatsa, Kumru,
Aybastı, Akkuş ve Korgan’da bulunan toplam 160 meslek mensubu
ve stajyer katıldı.
Toplantıda Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL; üyelere Türmob
Etik Eğitimi, Türmob E-Birlik Haksız Rekabet Programı, Meslek
Mensuplarının Azami İş Kapasitesinin Belirlenmesine Yönelik Çalışma Taslağı, Vergi Usul İncelemeleri, Sorumlulukları, Suça İştiraklar ve Tek Tebliğ hakkında bilgi
verdi
Oda Sekreteri Bahadır Baş
ise; Haksız Rekabet Yazılımı, Yönetmelik Değişiklikleri, Etik Söz-
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leşmeleri ve Etik Müracaatları, Mesleki Sorunlar ve Odaların Ortak Duyurusu, E-fatura ve
E-Defter Uygulamaları, Ödeme
Kayıt Edici Cihazlar İle İlgili Düzenlemeler, SGK Uygulamaları, TTK
Uygulamaları ve Usul İncelemele-

ri hakkında sunum gerçekleştirdi.
Toplantının sonunda Bağımsız Denetim Eğitimlerini başarı ile
tamamlayan meslek mensuplarına başarı belgeleri teslim edildi.
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TÜRMOB 6. Türkiye Etik Kongresi ve Avrupa İş Etiği Ağı 28.Yıllık
Konferansının Ardından
TÜRMOB 6. Etik Kongresi İstanbul Wow Konferans Merkezinde
26/27/28.06.2015 günü yapıldı. Konferans ve Kongre Avrupa iş etiği ağı
(eben) ve Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve
Araştırma Merkezi(HÜEM) ile birlikte
ortaklaşa gerçekleştirildi.
6. Türkiye Etik Kongresi ve Avrupa İş Etiği Ağı 28.Yıllık Konferansı hakkında değerlendirmede bulunun Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel;
“6. Türkiye Etik Kongresi ve Avrupa
İş Etiği Ağı 28.Yıllık Konferansı. Geçen sene ilk olarak Kuş Adası’nda yapılmıştı. Bu seferde İstanbul’da Wow
Hotelde gerçekleştirildi. Kongreye
Türkiye’den ve Avrupa’dan çok sayıda katılım vardı. Kongre çok verimli
geçti. Kongre ve Konferanslar eş zamanlı yapıldı. Bir çok salonda toplantı vardı. Kongre’ye Bakanlık temsilcileri de katıldı. Kongrenin 1. günün de
Uluslararası Etik Kongresi yapıldı. 2.
Gün ise ağırlık olarak İş Etiği kongresiydi. Burada iyi şeyler beyaz, kötü
şeylerin ise siyah olduğu anılırsa Etiğin ise burada gri alanların olmaması
gerektiğidir. Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Zaten etik genel anlamda
ahlak kuralları, işin doğru yapılmasıdır. Yasalarda kanunlarda her şey yazılı olmayabilir. Önemli olan yasalara
uymak değil, önemli olan doğru olanı ve , layığını yapmaktır. Bu anlamda İş Etik kongresi iyi geçti. Dolayısıyla toplantının özü anlaşıldı, kamuoyuna anlatıldı. Önemli olan işlerin doğru yapılması, doğru noktalara taşınması. Her ne kadar Türkiye’nin şu anki
ortamında bunun alıcısı olmasa da biz
mesleğin kaliteli olması ve doğru yapılması anlamında bu İş Etiğini önemsiyoruz. Hatta TÜRMOB’un etik sempozyumları, toplantıları devam edecektir. dedi.
6. Türkiye Etik Kongresi ve Avrupa İş Etiği Ağı 28.Yıllık Konferansı hakkında değerlendirmede bulunun Etik Kurulu Başkanı Sedat Özel;
“Etkinlikler 3 gün sürdü. 1. ve 3.gün
“eben” ve Hacettepelilere ayrılmış,
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2. gün (27.06.2015) de ise TÜRMOB
6.Etik Kongresi yapıldı.300 kişi civarında katılımcının Kongreyi takip ettiği
görüldü. Kongre TÜRMOB Etik Komitesi Başkanı Feyzullah Topçu’nun açış
konuşması ile başladı, TÜRMOB Genel Başkanı YMM Nail Sanlı, TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat Ve Avrupa iş etiği örgütü Başkanı Anthony
Gortzıs bir konuşma yaparak; Katılımcılara Etikle ilgili önemli açıklamalar
da bulundular.
TÜRMOB tarafından her yıl düzenlenen Etik Kongresinin ana teması
“ İşletme Stratejisinin Bir Unsuru Olarak Etik: Planlamadan Uygulamaya”
olarak belirlenmiştir. Kongrenin sonunda düzenlenen panelde, işletme
etiğinin oluşması ve uygulanmasında en etkin rolü üstlenmesi beklenen
muhasebecilerin “Doğru Olanı Yapalım” mesajı tartışılmıştır.
Kongrenin açılış bildirisi bölümünde İşletme Etiğine Stratejik Yaklaşım adlı bildirisi ile Yaşar Holding
CEO’su Dr. Mehmet Aktaş bir sunum
yapmıştır. Bu bildiride “Stratejik Unsur” kavramı, etiğin neden bir stratejik unsur olarak ele alınması gerektiği, yasalara uyumun etik gereklilikler
için yeterli olup olmadığı, işletmelerin
“itibar riski” kavramı, önemi ve bu riskin nasıl ölçülmesi ve yönetilmesi gerektiği, işletme etiği, işletmenin sürdürülebilirliği ile İşletme etiği ilişkisi,
başarılı/başarısız işletme etiği uygulamalarının işletmenin paydaşları açısından kısa, orta ve uzun vade de nasıl sonuçlar doğurduğu ve işletmelerde etik liderliğin önemi konularına değinildi. Sunum dikkatlice ilgiyle izlendi, çok beğenildi gerçekten de uygulamanın içinde olan CEO Dr. Mehmet
Aktaş çok başarılı bulundu.
İkinci oturumu Prof. Dr. Melih
ERDOĞAN yönetmiştir. Bu oturumun
konusu: “İşletmelerde Etiğin Kurumsallaşması ve Etikliğin Ölçümü” olmuştur. Oturuma Prof. Dr. Mahmut
ARSLAN, Doç. Dr. Arman Aziz KARA-

GÜL( Sunum Doç. Dr. Nazlı KEPÇE ile
birlikte hazırlanmış), SMMM Latif TAŞ
başarılı sunum yapmışlardır.
Öğle yemeği sonrası Uygulama
Oturumu yapılmıştır. Kıssadan Hisseler: Bay Crabb Bay Selfridge’e Karşı
başlıklı bir filimden bölüm izlettirilmiş
ve salonda tartışmaya açılmıştır. Oldukça zevkli geçen bu bölüm, Doç Dr.
Çaynur KAYTMAZ BALSARI ve Yrd.
Doç. Dr. Seçil VARAN tarafından sunulmuştur. Muhasebecinin işini kaybetme pahasına dik duruşu (Etik Duruşu) ve patronuna istifa mektubunu
sunuşu salonda alkışlarla karşılanmıştır.
Kongrenin son bölümünde Panel düzenlenmiş, Panelin Konusu;
“Muhasebenin Mesajı Var: Doğru Olanı Yapalım” dır. Paneli SMMM –TEİD
Etik ve İtibar Derneği Yönetim kurulu Üyesi Dr. Mehmet Ali DEMİRKAYA
yönetmiştir. Panele Konuşmacı olarak Borusan Holding İç Denetim Direktörü Barış AYDAŞ, SMMM Cemile
KUZU, SMMM Asuman KARADOĞAN,
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN katılmışlardır.
Soru cevap bölümünde oldukça hareketli geçmiştir. Gerçekten de salonda
”Doğru Olanı Yapalım” mesajı içselleştirilerek kongre sona ermiştir. Yaz
sıcağında dolu dolu bir gün geçirerek
Ordu’ya döndük.
Çağrımız; Tüm Meslek Mensuplarının Etik Eğitimlerini Tamamlamaları ve Oda İle Etik Sözleşmesi Yapmalarıdır.

w w w.ordusmmmo. o rg. t r

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ORDU

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SMMM
odası

Haksız Rekabet Modülü Bölge Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu (TÜRHAK), Haksız
Rekabet Modülü Bölge Bilgilendirme Toplantısı’nı Trabzon’da yaptı.
Trabzon SMMMO Başkanı Veysel
Zekai PAK, Haksız Rekabet Modülü Yazılım’ının, Türkiye genelindeki
mükellefleri ve bağlı olduğu meslek mensubunu takip etme imkanı
verdiğini söyledi.
TÜRHAK tarafından düzenlenen toplantıya Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda Yönetim Kurulu Üyesi M.Ender Sönmez, Disiplin Kurulu Başkanı Ercan Kır, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayit
Gültepe ile Haksız Rekabet Kurulu Üyeleri Özgür Anlayan, Abdulkadir Hasdemir ile Trabzon, Samsun, Amasya, Sinop, Gümüşhane,
Sivas, Kars, Giresun, Rize, Artvin,
Erzincan, Tokat SMMM odalarının
yönetim, denetim ve haksız rekabetle mücadele kurulu üyeleri katıldı. Oturum başkanlığını TÜRHAK
Üyesi Zeki Dirlik’ın yaptığı toplantıya, Türkiye Serbest Muhasebe-

ci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve TÜRHAK Başkanı Yahya
Arıkan konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda, TÜRMOB tarafından geliştirilen ve 2015 yılında

tüm Türkiye’deki meslek mensupları tarafından uygulanması zorunlu olan Haksız Rekabet Modülü Yazılım’ının avantajları, mesleğe ve meslektaşlara getirdiği kolaylıklar ve haksız rekabetle mücadeleye getirdiği yenilikler anlatıldı.
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Ordunun Yetiştirdiği Uluslararası Üne Sahip Büyük Türk Karikatür Ve
Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Ordu Sergisi Ziyaret Edildi
Ordu Mali Müşavirler Odası
Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Denetleme Kurulu Başkanı Turgay Altunışık, Tesmer Yönetim Kurulu Sekreteri Ayşe
Gül Şahin, Tesmer Yönetim Kurulu
Üyeleri Halil Demirel ile Özlem Yıldırım, Mali Müşavir Faruk Doğan,
Murat Başaran Sağra, Tuğrul Odabaş, Rüstem Gürler, Halis Işık ve Erdal Yücel Ordu’nun Yetiştirdiği Uluslararası Üne Sahip Türk Karikatür
ve Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan
Ekşioğlu’nun Resim Sergisini ziyaret ettiler.
Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL;
”Resim ve grafik sanatçısı aynı zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yrd. Doç.
olarak Öğretim Üyeliği yapan Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun sergisini
yirmiye yakın mali müşavir arkadaşlar ile birlikte gezdik. Gürbüz Doğan Ekşioğlu zaten uluslararası üne
sahip yarışmalarda birçok ödül almış Ordu’nun yetiştirdiği seçkin bir
sanatçı sergide çok anlamlı resimleri vardı. Eserlerini çok beğendik
kendilerini tebrik ediyorum.”dedi.

Gürbüz
Doğan
Ekşioğlu
1954 yılında Mesudiye’de
doğdu. Mesleki öğrenimini
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksekokulu’nda
(günümüzde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) gördü. Halen aynı
okulda yardımcı doçent olarak ders vermektedir.
1977 yılından beri karikatür
çalışmaları yapan Ekşioğlu,
2006’ya kadar 23’ü uluslararası olmak üzere, toplam
64 ödül kazandı. Türkiye’de
ve yurtdışında pek çok karma serginin yanı sıra, biri
New York’ta olmak üzere
9 kişisel sergi açtı. Atlantic
Monthly, New York Times
gibi gazete ve dergilerin
yanı sıra, New Yorker dergisinin kapağında üç kez, Forbes dergisinin kapağında bir
kez çalışmaları yayımlandı.
11 Eylül 2001 Saldırılarının
yıldönümü baskısında New
Yorker kapağında yayınlanan karikatürü ile hafızalarda yer eden özel bir başarı kazandı.
16 Mayıs 2011 Tarihli New
Yorker dergisinin kapağı yine Gürbüz Doğan Ekşioğlu tarafından çizilmiştir. “Erasing Osama” isimli illüstrasyon çalışması Osama Bin Ladin’in A.B.D. tarafından öldürülmesi üzerine
yapılmıştır
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Ordu Mali Müşavirler Odası Rektör Prof.Dr. Tarık Yarılgaç’ı Ziyaret Etti.
Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL ve Oda Sekreteri Bahadır BAŞ;
20 Nisan 2015 Tarihinde gerçekleşen seçimde en yüksek oyu alarak
Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez
rektörlük görevi için atanan Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık
Yarılgaç’ı makamında ziyaret etti.
Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL “Sayın Rektörüm tekrar başarılar diliyorum. Biz daha önce sizlerden Mali Müşavir ve Stajyerlerimiz
için tezsiz yüksek lisans talebinde
bulunmuştuk. Sizlerde bizim isteğimizi dikkate aldığınız içinde teşekkür
ediyorum. Ama bazı nedenlerden
dolayı yüksek lisans isteğimiz gerçekleşmedi nedenlerini de biliyoruz.
Ünye’deki okulumuzda 2 tane doçent kadrosu eksiğiniz varmış inşallah bu eğitim döneminde bu eksik
giderilir. Ordu Mali Müşavirler odası üyeleri ve Stajyerleri için başlattığımız yüksek lisans talebimiz devam ediyor. Bu mesleğin sahibi biziz,
mesleğimize sahip çıkmak istiyoruz.
Yeniden seçilmeniz nedeni ile tekrar
tebrik ederim. Ordu ilimize ve üniversite camiamıza hizmetlerin devamını bekliyoruz. Çalışmalarınızda

başarılar dilerim.” dedi.
Oda Sekreteri Bahadır BAŞ;
“Biz Mali Müşavirler işin mutfağındayız. Özellikle üniversiteniz meslek
yüksek okulunda okuyan öğrencilerimizin bu mutfaktan yararlanmasını çok istiyoruz. Özellikle hocalarımız muhasebe ve vergi ile ilgili teorik derslerde zaten yeterince öğrencilere destek oluyorlar, katkılarını sunuyorlar ama biz işin pratiği ile ilgili üniversitemize, muhasebe meslek yüksek okulunda okuyan
öğrencilerimize katkı vermek istiyoruz. Bu talebimizin değerlendirilmesini rica ediyoruz. Yeni döneminizde
başarılar diliyorum.” dedi.

sitemiz içinde olumlu bir referans
olacaktır. Meslek yüksek okulundaki öğrencilerimize pratik eğitimler
konusunda bende katkı sunulmasını görüşendeyim. Bu anlamda çalışmalara bizde elimizden geldiğince imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışacağız. Sivil toplum
örgütü olarak bize verdiğiniz destek
ve ziyaretiniz için teşekkür ederim.”
dedi.

Ordu Üniversitesi Rektör Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ Rektör: Bu nazik
ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Yüksek lisans konusunda gerekli çalışmayı başlattık ama okulumuzdan bir Doçentimiz Giresun Üniversitesine geçti. Öğretim elamanı bulmakta üniversiteler zorlanıyor. Bizde bu talebe sıcak bakıyoruz.
En azından bizim içinde iyi bir referans. Böyle bir toplumda Tezsiz Yüksek Lisans veriyor olmamız üniver-
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Ordu Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak
Ordu SMMM Odası’nı Ziyaret Etti
Ordu Haberci Gazetesi ve Ordulum Dergisi İmtiyaz Sahibi Figen
Çakmak Oda Başkanımız Ertuğrul
Yüksel’i ziyaret etti.
Figen Çakmak; Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel’e Ordu SMMM
Odası olarak gerek yazılı basında gerekse sözlü basında Ordu’da
öncü bir sivil toplum örgütüsünüz. Yapmış olduğunuz eğitimler,
seminerler ve ziyaretlerle Ordu
Mali Müşavirler Odasının kalitesini arttırdığını, çok başarılı işlere
imza attığını dile getirdi. Hizmetlerinin sadece meslektaşların değil tüm kamuoyunun gördüğünü,
Ordu SMMM Odası olarak daha da
güzel başarılara imza atacaksınız

dedi.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel
ise; “Bizler bir sivil toplum örgütüyüz yapmış olduğumuz bu hizmetler toplum bilincini arttırmak-

tır.” dedi. Ordu Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak’ın
yapmış olduğu ziyaretten çok
memnun olduğunu belirtirken,
Güzel düşüncelerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak Ordu
SMMM Odasını Ziyaret Etti
Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak ve İl Müdür Yardımcısı Ahmet Sonkaya Ordu SMMM Odasını
ziyaret etti. Ziyaretçileri Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel Karşıladı.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel:
‘‘Piyasada hem işsizlik var hem
de işçi arayan bir sürü iş yeri var.
Ama hepsi işi bilen kişiler istiyorlar. Yani bizde işsizlik yok, mesleksizlik var. Artık ben her işi yaparım
dönemleri geçti.’’ dedi.
İşkur İl Müdürü İsa KAYMAK
ise: Bizim programların hemen
hemen hepsi muhasebecilere veriliyor. 20.000 iş arayan kaydının;
lise, düz lise mezunları da dahil,
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bunun %50’si zaten orta
okul ve altı düzeyde. Hiçbir
mesleğe sahip değiller. Düz
liseleri de koyarsak bunun
üzerine 14.000-15.000 insan; meslek yok, bir beceri yok, bir deneyim yok. Bütün sıkıntı burada. ’’ dedi.
		
Ziyarette
Ordu
Mali Müşavirler Odası hizmet binasını da gezen Ordu
İşkur İl Müdürü İsa Kaymak
ve İl Müdür Yardımcısı Ahmet Sonkaya odanın çalışma ve hizmet alanını çok
beğendiğini söyledi.
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Ordu Mali Müşavir Odası Yönetim Kurulu Meslek
Mensuplarını Ziyaret Etti
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda
Başkan Yrd. Mustafa Çörtük, Oda Sekreteri Bahadır Baş ve Oda Saymanı
Haluk Civanbay; 15.04.2015 Tarihinde
Ordu’da meslek mensupları SMMM
Recep Arnak, SMMM Osman Gözükan ile Yeni Bürolarına Taşınan Kurucu Oda Başkanı SMMM Orhan Ümit
Felek ve SMMM Esra Oktay’ı ziyaret
ettiler. Ziyaretlerde meslek mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Mesleki konularla ilgili çeşitli bilgiler
paylaşıldı.

son derece memnunlar. Bu çalışmalarımızı elimizden geldiğince sürdüreceğiz.
Yeni bürolarına taşınan kurucu Oda
Başkanım Orhan Ümit Felek ve meslektaşımız Esra Oktay’a yeni bürolarında hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. dedi.

Ziyaretler hakkında açıklama
yapan Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel;
“Bizler Oda Yönetim Kurulu olarak her
fırsat bulduğumuz zaman meslektaşlarımız ile birlikteyiz. Sorunlara karşı
birlikte ortak akıl geliştiriyor, onların
görüş ve önerilerini alıyoruz. Eğitim
faaliyetleri ile dergi ile diğer yayınlar
ile ama fiilen onların bürosunda olmak, onlarla dertleşmek, sorunlarını
yerinde dinlemek için her fırsatta bürolarında ziyaret ediyoruz. Görüyoruz
ki meslektaşlarımız da bu durumdan

47

ORDU

SMMM
odası

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

makale

KOBİ’ler ve Kurumsal Yönetim

Doç. Dr. Volkan Demir

Galatasaray Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enistütüsü
Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğr.Üyesi

Kurumsal Yönetim Kavramı

ve Kurumsal Yönetim İlkeleri

Dar kapsamlı tanımlamada; kurumsal yönetim, şirket ile hissedarlar arasındaki ilişki ile sınırlandırılmakta ve geleneksel finansta Vekalet Teorisi ile açıklanmakta
iken geniş kapsamlı tanımlamada
kurumsal yönetim, işletme ve çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler
gibi paydaşlar arasında olan ilişkiler ağı olarak nitelendirilmekte ve
Paydaş Teorisi ile açıklanmaktadır.

Avrupa’nın gündemine ilk kez Cadbury Raporu ile gelen kurumsal yönetim konusu, uluslararası kurumların da gündeminde yoğun bir şekilde yer almaktadır. Kurumsal yönetim konusu; Greenbury Raporu,
Hampel Raporu, Sarbaney-Oxley
Yasası ile de detaylı incelenmiştir.
Ayrıca; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından ilk
kez 1999 yılında yayınlanmasına
müteakip 2004 yılında revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri uluslararası düzeyde kabul görmektedir. Bu çalışma, OECD tarafından
revize edilmektedir ve 2014 yılında yayınlanan taslak doküman,
Kurum’un internet sayfası üzerinden kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) (2004) tarafından kurumsal yönetim ilkeleri, (1)
etkin bir kurumsal yönetim çerçevesine temel sağlanması; (2) his-

sedarların hakları ve ana sahiplik
fonksiyonları; (3) hissedarlara eşit
mesafede durma; (4) paydaşların
kurumsal yönetimdeki rolü;(5) kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık;
ve (6) şirketin yönetim kurulunun
sorumlulukları olmak üzere altı
ana başlık altında incelenmekte ve
çalışma boyunca her ana başlığın
altında çeşitli alt başlıklarla açıklanmaktadır.
Kurumsal Yönetimin Ortaya Çıkışı
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Bu rapor ve sonrasında çıkan
raporlar, ilkeler ve yasalar; ortaya çıkan iflaslar, hileler, muhasebe skandalları, şirket dolandırıcılıkları gibi olayların sonucu olarak geliştirilmiştir. Ülkemizde de
BDDK ve SPK gibi kurumlar kendi
düzenleme alanlarındaki şirketler
için kurumsal yönetim düzenlemeleri yayınlamıştır. Ayrıca, 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret
Kanunu’nun hazırlanışındaki temel
ilkeler, kurumsal yönetim ilkeleridir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Şeffaflık: Şirketlerin, kamuoyu ile
karşılaştırılabilir, doğru ve zamanında bilgi paylaşımı yapabilmesini ifade etmektedir. KOBİ’ler şeffaf
olabilmek için kamuoyu iletişim kanallarını (internet sayfası, bültenler vs) güçlendirmeli ve içerik yönünden zenginleştirmelidir.
Hesap Verebilirlik: Şirketi yönetenlerin, şirkete ve şirket or-
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•Kurul üyeleri değişime karşı olmamalıdır.
•Kurul işletmenin işleri hakkında
muhakkak derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır.
•Kurul, doğası gereği dinamik olmalıdır.
•Kurul, işlerin doğasında olan riskleri anlamalıdır.
taklarına karşı hesap verme sorumluluğunu ifade etmektedir.
KOBİ’lerin hesap verebilir olabilmeleri için her şeyden öncehesap yapabilir olmaları gerekmektedir. Bunun içinde şirketin muhasebe ve finansal raporlama fonksiyonuna; sadece geleneksel vergi esaslı değil, aynı zamanda doğru bilgi elde etmek amaçlı odaklanılmalıdır. Böylece varlıklar, borçlar, kar veya zarar rakamları karar vermeyi daha fazla destekleyecektir.
Adillik: Bu kavram esasen,
şirkette kontrol gücüne sahip ortakların azınlık paylarına sahip ortaklara karşı adil olması gerektiğini ifade etmektedir. KOBİ’ler azınlık paylarına sahip ortaklarına adil
olabilmek için; şirketin geleceğini
düşünmeli ve bu ortakların hisselerinin satın almak, düzenli olarak
kar dağıtmak gibi seçenekleri de
dikkate almalıdır. Periyodik olarak
yapılacak varlık, borç, kar veya zarar konusundaki bilgilendirmeler
de çoğunluğa sahip olanların adil
olabilmelerini sağlayabilmektedir.
Sorumluluk: Şirketler sadece pay sahipleri için fayda yaratan
işletmeler değildir. Aynı zamanda
topluma, doğa ve çevreye, toplumsal sürdürülebilirliğe de odaklanmaları gerekmektedir. KOBİ’ler
de kendi ölçekleri itibariyle sorumluluklarını yerine getirmeli ve pay

sahiplerine değer yaratırken paydaşlara ve topluma karşı sorumluluklarını unutmamalıdır.

•Kurul, hesaplanmış riskleri almaya hazırlıklı olmalıdır. Unutulmamalıdır ki riskin olmadığı yerde getiri olmaz!

İyi Bir Yönetim Kurulunun Özellikleri

•Risk ile alakalı kararlarda bağımsız bir meydan okuma olmalıdır.

Yapılan literatür araştırmalarında, şirketlerde iyi bir yönetim kurulunda bulunması gereken
özellikler aşağıda listelenmektedir:

•Kurul, hissedarlarla iletişim halinde olmalı, onların ihtiyaçlarından haberdar olmalı ve bunları işletmenin stratejisi haline dönüştürmelidir.

•Kurul sık sık toplanmalıdır.
•Kurul güç dengesini sürdürmelidir.

•Kurul paydaşlara dair konulardan
haberdar olmalı ve paydaşlarıyla
aktif bir şekilde bir araya gelmeye
hazırlıklı olmalıdır.

•Bir kişinin kurul toplantılarında
ve karar almada baskın olmasına
müsaade edilmemelidir.

•Eğitim giderek önem kazandığı
için kurul, eğitim almaya karşı olmamalıdır.

•Üyeler, diğer üyelerin önerilerine
açık olmalıdır.

SONUÇ

•
Kurul üyeleri birbirlerine yüksek seviyede güven duymalıdır.
•Kurul üyeleri oldukça dürüst ve
etik olmalıdır.
•Kurul üyeleri arasında etkin bir
iletişim olmalıdır.
•Kurul finansal tablolardan sorumlu olmalıdır.
•Bağımsız yöneticiler genellikle
bağımsız bakış açıları sunmalıdır.
•Kurul, yeni fikirlere ve stratejilere
açık olmalıdır.

Yukarıda kısaca açıklamaya
çalıştığım gibi; kurumsal yönetim
ve kurumsallaşma farklı kavramlardır. Şirketlerin kurumsallaşmaları için ilk önce belirli ilkeler benimseyip harekete geçmeleri gerekmektedir. Kurumsal Yönetim
benimsenecek ilkeler bakımında
çok önemli ve değerli bir rehberdir. Şirketler, büyüklüklerine bakılmaksızın kurumsal yönetim ilkelerini kendilerine uyarlamaya çalışmalı, hedefler koymalı ve kurumsal sürdürülebilirlik için bu ilkelere
sıkı bir şekilde uymalıdır
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ETİK/ET

Bülent PAPUCCU

Ordu Defterdar Yardımcısı

Geçen hafta az bir sürede olsa
Defterdarlığımızın bazı personelleriyle Etik konusunu işledik. Süremiz kısa olduğu için alışılagelmişin
dışında bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmada; eski Türk filmlerinden etik dışı davranışları bizlere
gösteren replikleri kullandık ve bu
repliklerdeki etik dışı davranışlar
hakkında yorumlarda bulunduk.
Kullandığımız repliklerden bir tanesi de, rahmetli Kemal SUNAL’ın
oynadığı Tosun Paşa filmindeki
replikti. O replikte söylenenler ise;
- Tosun paşa: Seni kim paşa yaptı
İbraham Bey.
- İbrahim Paşa: Sayenizde oldum
efendim.
- Tosun Paşa: İbraham yoksa sen
Seferoğullarının paşası mısın?

Daha 10 yaşında ustasının yanına yamak olarak verilen, sırasıyla yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık basamaklarını çıkan kişi bu süreçte birçok eğitimden geçer. Ustası kendisine teslim edilen çırağı yetiştirmeyi kendi meslek onuru sayar.

Tosun Paşa’nın kendisi Lütfü tarafından Leyla ile Yeşil Vadiyi almak
için sahte paşa yapıldığından diğer
görevlerde bulunan herkesin de
sahte, birileri tarafından bazı işlerini yaptırmak için o görevlere getirildiğini zannetmesi. Yani liyakattan falan bi haber olması.

Çırak işine devam ederken ne diğer bir sanatkar çocuğu ustasından ayartmayı, ne babası onu başka bir ustaya vermeyi ne de çocuk
başka bir dükkana kaçmayı düşünürdü. Babasının parasına güvenip dükkan açmak olacak iş değildi. Usta da çırağın haklarını gözetir, kendisine bağlılığını istismar etmezdi. Aksine davranan ustalara,
Ahi birliğince bir daha çırak verilmezdi. Ahilik ahlakı ile çalışanlar iş
yerlerini bir aile yuvası gibi görür
ve ona göre çalışırdı.

Liyakat: “layik olma durumu, yeterlilik kifayet.” Yeterlilik gösteren
veya gösteremeyen kişiye o işe layık olduğunu veya olmadığını belirten derecelendirme ve değerlendirme sözcüğüdür.

Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan
ustalığa geçiş belli bir süre eğitime ve sınava tabidir. Her derecede yapılan sınavlar farklıdır. Ustalık sınavında artık kalfa, kendi sanatıyla ilgili kendi eli ile yaptığı bir

- İbrahim Paşa: Anlamadım paşam
- Tosun Paşa: Bırak numarayı İbo
diyaloğuydu.
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Bu hafta aynı zamanda “Ahilik Haftası”. Ahilik denince de akla ilk gelen Liyakat. X-XI yüzyılda kuruldukları söylenen bu birlikler 18.
Yüzyıla kadar varlıklarını etkin olarak sürdürmüşlerdir. Ahilik birliklerini güçlü kılan en önemli nedenler, gönüllülük esasına dayalı, hükümet dışı kurumlar olmaları ve
kendi içlerinde oluşturmuş oldukları liyakata sıkı sıkıya bağlı kalmalarıydı.
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eseri hazırlar ve bunu Ahibaba vekilinin
başkanlık ettiği ustalar meclisine sunar.
İş zaviyede toplanmış olan ustalar tarafından beğenildiğinde, genç kalfa ustalığa yükseltilir.
Ahilik kurumu 18. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yedi asır varlığını etkin olarak sürdürmüştür. Bu kurumun ortadan
kalkmasına birçok nedenin sebep olduğu söylenebilir. Ama bize göre asıl neden bu kurumlara siyasetin girmiş olmasıdır.
Ahilik kurumuna siyaset girdikten sonra
“Liyakat” sistemi bozulmaya başlamış,
çeşitli “ferman”larla çeşitli kişiler esnaf sayılmaya başlanmış. Bunlar köyden geldi esnaf olsun, şunlar eski askerler esnaf olsun, onlar Şam’dan geldi, filancalar Yemen’den geldi esnaf olsun diyerek herkes esnaf kabul edilmeye başlandı.
Tabi o zamanlar “Bunda ne var? İnsanların iş yapma özgürlüğü yok mu?” gibi
savunmalar yapıldı. Ama Ahilik sistemine uygun olarak esnaf olmamış, fermanla esnaf olmuş insanlar, Ahilik geleneklerine uymadılar. Hemen en karlı sektörlere yatırım yapıp çok para kazanmayı amaçladılar. İhtiyaç, esnaf,
komşu hakkı falan hiçbir şey gözetmediler. Buna da rekabet dediler.
Oysa Ahi kültürü ile yetişenler, “Her koyun kendi bacağından asılır.” diyen insanlardan değildirler. Onlar bilirler ki,
komşusundaki yangın kendilerine de
sıçrar. Ferdin kendisini kurtarmasının
hiçbir manası yoktur. Mühim olan herkesin saadete ulaşmasıdır. Fermanlarla esnaflık hakkı kazananlara göre bir
insanın esnaf olmak bir kişinin yanında
yıllarca emek sarf edip meslek ve esnaf
ahlakı öğrenmesi saçmalıktı. Çünkü rekabeti engelliyordu. Oysa insan nerede
fazla kazanç sağlayabilirse orada çalışmalıydı, işletmede kimden daha çok verim alabilecekse onu çalıştırmada serbest olmalıydı. Bu batılı düşünce tarzıy-
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dı.
Batılı düşünce tarzına uzak doğulu Japon bir üst yönetici eleştiri getirip Ahilik sistemindeki iş yerine bağlılığın ne
kadar önemli olduğunu şöyle anlatmış:
“Batı ülkelerinde çalışanlar zamanlarının önemli bir bölümünü işten çıkmaları
halinde, çalışabilecekleri başka iş yerini
hazırlama gayretlerini harcamak mecburiyetindedir. Çünkü ne çalışanın işverene ve ne de işverenin çalışana güveni vardır. Bu güvensizlik birçok olumsuzluklara sebep olur. Mesela işveren,
işçilerine yeni beceriler öğretecek eğitim programlarına para harcamak istemez. Çünkü yeni beceriler kazanan işçinin, başka şirkete gitme ihtimalinin artacağını, bunun olması halinde yatırdıkları paranın boşa gideceğini düşünürler.
İşçiler de iş yerlerine sadakat göstermezler. Bu şartlar altında insanlar nasıl huzurlu olur, verimlilik nasıl artar?”
Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi,
gözü başkalarının çöplüğünde olan horozlar misali, çalışan insanların, ne iş
yerlerine ne de kendilerine faydaları
olur. Bunun için çalışanlar iş yerlerine
sadakatle bağlı olmalı, işverenlerde çalışanlarını istismar etmemeli ve onların
hakkını hukukunu korumalıdırlar. Bu koruma, bir lütuf değil daha düzgün, daha
huzurlu bir yönetim ve işyeri başarı için
gerekliliktir.
Bu verimsiz kısır döngü bizi yazının sonunda yeniden başa döndürüyor.
- Tosun paşa: Seni kim paşa yaptı İbraham bey.
- İbrahim Paşa: Sayenizde oldum efendim.
- Tosun Paşa: İbraham yoksa sen Seferoğullarının paşası mısın?
- İbrahim Paşa: Anlamadım paşam
- Tosun Paşa: Bırak numarayı İbo
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Mali Müşavirlik ve Muahsebeye Yeni
Yaklaşım Küresel Vizyon
lamalar bütünün bürokratik karmaşası içerisinde boğuluyor olmaları ve bu
yöndeki yakarışlar görülenin ötesinde başka gerçeklerin de olabileceğinin sorgulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Osman SİRKECİ

Giresun Üniversitesi ARGE Koordinatörü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Meslek mensupları varlıklarının gerekçesi olan mükellefe hizmeti esas
almalıdır!
Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik
meslekler kombinasyonu olarak görülmelidir. Reel gerçeklik de bunu göstermektedir. Serbest Muhasebeciliğin
meslek olarak önemsenmiyor gibi bir
havanın oluşması başta meslek mensuplarını de motive etmektedir. Diğer
yandan Mali Müşavir ünvanı taşımakla birlikte aslen faaliyet ağırlığı bakımından neredeyse sadece muhasebe
yaparak mesleğini icra eden meslek
mensuplarının çok sayıdaki yakınma
konuları ile birlikte tüm yeryüzünde
ana kümeyi oluşturdukları bilinmektedir.
Devletin Tahsildarı ve Kayıt dışılık!
Meslek mensuplarının Türk vergi sistemi olarak bilinen mevzuat ve uygu-
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Pratik yaşamdan ve piyasa ekonomisi demokrasisinin yakın zaman
örneğinin yardımı ile konuyu açmak
aydınlatıcı olabilir. 7 Haziran öncesine kadar geçen 5-10 ay boyunca Genel Seçimler propaganda sürecinde
“Yüksek Vergiler” gündeminin başlıca
konularından birini oluşturmaktaydı.
Meclise vekil gönderen 4 büyük parti ile birlikte nerdeyse tüm partilerin
seçim programlarında ve vaatlerinde
“hangi vergilerin azaltılacağı, hangisinin kaldırılacağı, hangi ücret veya gelir miktarının vergiden muaf tutulacağı” vb. yer almaktaydı. Ve yaman bir
rastlantıdır (!?) ki “kayıt dışılığa” veya
“kayıtdışılıkla mücadele” söylemlerine pek rastlanmıyordu.
3 Milyon Muhasebeci
Devleti mevcut veya yenilenecek kanunlarıyla birlikte yönetecek
olan asli aktörler bu alandaki söylem
ve tedbirlerini yasma ve yürütme sürecine saklıyorlar veya bu hassas konuya hiç dokunmamayı planlıyorlardı.
Bu söylemi hiç gündemlerinden düşürmeyen “dert ve sorun yüklü muhasebeci tahsildar” SMMM’lere bırakmaktaydılar. Ve zaten bu 90 bin kişilik gönüllüler ordusu yeteri kadar gündemde tutmakta ve de gereğini yapmaktaydı. Meslek odalarının kayıtları ve
tahminleri ile Türkiye’de 90 bin kayıtlı meslek mensubunun yanında bağımlı çalışanlar ile birlikte muhasebe hizmetlerinde istihdam edilenlerin sayıları 500 bine yaklaşmaktadır. Bu rakam-

lar İFAC’a üye olan 130 ülkedeki 175
oda üyeleri ile birlikte 3 milyona yakın
bir küme olarak küresel boyutları ile
de ele alınabilir.
Küresel boyutları ile 7,3 milyarlık dünya nüfusunun 1,5 milyarı kendi hesabına olmak üzere 3,5 milyarı herhangi bir meslekte bağımlı veya
bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu çalışanların yaklaşık 10 milyonu muhasebe ve mali müşavir olarak istihdam
olunmaktadır. Bu boyutu ile ve muhasebe mesleğinin tanımına bakıldığında
Türkiye’de ikamet etmekte olan muhasebe mesleği mensuplarının ve sözcülerinin sıkça müracaat ettikleri gibi
“kayıt dışılıkla mücadele etmek” ve de
kanunların içine daha çok “muhasebeciye ihtiyaç hâsıl edecek maddeler ekletmek” gibi konular birincil gündemi
oluşturmamaktadır.
Rahipler ve Çobanlar İlk Muhasebeciler
Muhasebe tanımıyla birlikte parayla ifade edilen hareketlerin kaydedilmesi ile başlayan ve gruplamak ve
özetlemek gibi diğer ara aşamalardan
sonra raporlama, analiz ve yorumla
biten süreçte bilgi üretme faaliyetleri
bütünüdür.
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Muhasebenin hesap kökünden
türediği bilinmektedir. Tapınak rahiplerinin, çobanların tarihteki ilk muhasebeciler oldukları bilinmektedir. Tarihi kökenleri ilk uygarlıklara, insanlığın
tarihine kadar uzanan bu mesleklerin
en eskilerinden kabule edilen meslek
asli fonksiyonları olan özünden kopuk
ele alınmamalı kendi tarihi asaleti içinde ele alınmalıdır.
Muhasebeci Mali Müşavir Vizyonu
Mesleğin uygulanması günümüzde küresel standartlara veya ulusal standartlara ve etik kurallara sahip bulunmaktadır. Mesleğin yaratıcılığının kaçınılmaz bir gereği olarak da standartlar ve mevzuatın tabulaştırılmaması da gerekmektedir. Nihayetinde parayla ölçülen iktisadi faaliyetlerin nasıl kaydedileceği vb. dinamik değişken
iktisadi hayata göre sıkça değişmekte
olan mevzuat ve kanunlarla belirlenmektedir. Muhasebe mesleği ve uygulamaları bu dinamizm ile birlikte ele
alınıp uygulandığında çelişkiler de minimize olacaktır.
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Bunun yanında meslek mensupları ve
kurumları her türlü fırsatı ticari yaşamın daha da anlaşılmaz, karmaşıklaştırılarak muhasebeci ve mali müşavir
ihtiyacının kaçınılmazlığının kanunlarını
yaptırmak yerine mesleğin hesapçılığını, müşavirliğini ön plana çıkaracak bir
pozisyona yükseltilmesini gözetmelidirler.

odaklı, vizyoner müşavirlik gibi formüller ve yaklaşımların da yardımı ile
mesleğin müşavirlik kısmının öne çıkarılarak mesleğe dair mükellefin sırtında üretken olmayan faaliyetler bütünü imajının yıkılarak değer ortağı, işletmenin ayrılmaz fikir-danışma mercii olma vizyonun kazandırılması, farkındalığının sağlanması esas alınabilir.

Meslekte Sürekli Eğitim Hizmette Kalitenin Garantisidir!

Sonuç olarak mesleğin hızla değişen mal ve hizmet üretimi reel süreçlerinde ortaya çıkan güncel durumlarda iktisadi ve sosyal etkinliklerin
gözlem, kayıt, analiz, veri üretimi, sentez ve yorumlanması süreçlerinde küresel ve ulusal deneylerin de yardımı
ile optimal mesleki performansa ulaşılmasının farkındalığı ve elzemleşen
ihtiyaçlar karşılanabilir.

Bu konuda ifac çalışmalarına da
rehberlik yapan mesleğe yaklaşımı ve
uygulamaları ile ulusal ve küresel örnek olarak Almanya Mali Müşavirler
Odalarının 2020 vizyon tartışmaları ekseni temel alınabilir. Meslek mensuplarının staj döneminde başlayan
süreç ile birlikte sadece vergi matrahının hesabına odaklı muhasebe etkinliğine hapsolma yaklaşımı ve uygulamalarının meslek mensuplarını sürüklediği nokta. Müşavirlik kısmına dair
alt yapı oluşumunun zayıflaması sürecinin başlaması ile birlikte meslekte
monotonluk ve bilgi edinme yorgunluğu ve isteksizliğinin sıklıkla ortaya çıkışı farklı, öğrenen kader ve çözüm ortağı olabilme vizyonu ile aşılabilir.
Bu bağlamda müşavirlik hizmetinin önemi, ihtiyacının ortadan kalktığı izlenimi ve görüntüsünün yaygınlaşması tartışılmalıdır. Teknolojik gelişmelerin muhasebe programlarının
detaylarında saklı analiz modüllerinin
kullanımı ve değer ortaklığı, mükellef

Muhasebe İşletmenin Üzerinde Gereksiz Bir Maliyet Kamburu mudur?
Meslek mensupları yasa yapıcılardan dahi ileri giderek işletmeciyi, girişimciyi, vergi mükelleflerini potansiyel kaçakçı olarak görmekten veya
böyle algılanmaktan kurtulmalıdırlar.
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Ordu‘ya Serbest Bölge Yakışır

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY

T.C. Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı
ygursoy@uludag.edu.tr

Temel bahçede çalışıyormuş. Karşı tepeden bir
ses; “Ula Temeeeel samanlığı yakıyorlar”. Samanlık da
bahçenin kenarında. Temel kendi kendine söylenmiş. Ula
samanlık benim yanımda. Yandığı falan yok. Aynı ses bir
daha tekrarlanmış. “Ula Temeeeel samanlığı yakıyorlar”. Temel yine söylenmiş. Aynı ses birkaç kere daha
tekrarlanınca, Temel koşa koşa karşı tepeye çıkmış.
Karşı tepeden bağıran Dursun arka taraftan dolaşmış,
Temelin samanlığı ateşe vermiş. Temel tepeye çıkınca
baktığında ne görsün gerçekten samanlık yanıyor. Temel; “Ulaaaa demiş buradan bakınca hakkaten öyle gözüküyor.
Ben de Orduya dışardan bakan birisiyim. Orduluyum ve yaşam Ordu dışında devam ediyor olmasına
rağmen aile yakınlarımız, Ordulular ve Ordulu meslektaşlar ile OSMMMO vasıtasıyla bağlarımızı koparmıyoruz.
Başlığa gelince buyurun birlikte paylaşalım.
Orduya yapılan son hava alanı, devam eden Orta Anadolu bağlantı yolu, sahil yolu projesi, denize cephe olması, ve büyük şehir özelliği ileriye yönelik projelerin
şimdiden planlanmasını zorunlu kılıyor. Bu gelişmeler
bağlamında yabancı sermayenin ve girişimci potansiyelin yönlendirilmesi ve cazibe alanları kurulmasını tetikliyor. Bunun en güzel örneği serbest bölgelerdir. Dünyada örnekleri mevcuttur.
Serbest Bölgelerin Avantajları; (*)
Ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesini.
Üretici firmalar için vergi muafiyeti (gelir, kurumlar ve KDV),
Bölgeye yabancı sermaye yatırımlarını hızlandırma, (Ordu için büyük ihtiyaç var),
Teknoloji girişinin yükselmesi,
Yerli ve yabancı işletmelere ucuz ve vergisiz ithal
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girdi malları tedariki,
İhracata yönelik yatırım ve üretim yapma,
Orta ve uzun vadeli planlama yapma,
Kâr transferi,
Bankacılık ve yabancı para hareketlerinin daha
ucuz ve hızlı yapılması,
Mallar için ucuz depo ve antrepo özelliğine sahip
olma,
Yerli ve yabancı pazarlara daha ucuz maliyetler ile
ulaşma,
Tedarik zincirlerinden daha ucuz maliyetlerle yararlanma,
Bürokrasiyi alt seviyelere düşürülme,
Serbest bölge çevresindeki yerleşim bölgelerine
ticari hareket kazandırma,
Her türlü ticari ve sınai ucuz alt yapı kurulması
avantajı sağlar.
Serbest Bölgelerde Vergi Avantajı; (**)
Serbest bölgelerde vergi avantajını Ordu ilinde fındık
imalatçısı bir işletme için örnek vermek yararlı olacaktır.
ÖRNEK;
Fındıkçı A.Ş ’nin 201x yılında Ordu da fındık ürünü imalâtı
ve satışı faaliyetinden sağladığı hasılat tutarı 20.000.lira, giderleri ise 12.000.- liradır.
Fındıkçı A.Ş ‘nin, aynı yılda Ordu Serbest Bölgesindeki
şubesinden 10.000.- lira hasılat elde etmiş olup bu faaliyetin elde edilmesi için 4.000.- lira gider yapılmıştır.
Fındıkçı A.Ş ‘nin ödeyeceği kurumlar vergisi aşağıdaki
şekilde hesaplanır.
Serbest Bölgelerde Muhasebe Uygulaması; (**)
Serbest bölgedeki muhasebe uygulaması Türkiye deki
uygulamadan farklı değildir.
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KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA  
a-

b-

c-

defg-

TL

201x Yılı Hasılatının Toplam Tutarı……….….…………
-Fındık ürün imalât ve satış hasılatı….….…20.000.-Serbest bölge şubesinden elde gelir……….10.000.201x Yılı Giderler Tutarı ……………………..……….(-)
-Fındık ürünü imalat ve satış giderleri….…12.000.-Serbest bölge şubesi giderleri……..…….…..4.000.Brüt Kâr - Ticari Bilanço Kârı .............................a-b = c
-Fındık ürünü kârı…..… (20.000 - 12.000 = 8.000.-)
-Serbest bölge şubesi kârı (10.000 - 4.000 = 6.000.-)
İstisna Kazanç İndirimi (serbest bölge kazancı) ………(-)
Kurumlar Vergisi Matrahı ................................... c-d = e
Kurumlar Vergisi Tutarı… (8.000 x %20 = 1.600.- )
Fındıkçı A.Ş.’nin 201x Yılı Net Kârı …….… e-f = g

Mesela;  
Serbest bölgede ticari faaliyet gösteren gerçek ve
tüzel kişiler 2005 yılından itibaren herhangi bir hadde
bağlı kalınmaksızın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak bilanço esasına göre defter tutar.
a)

Yevmiye Defteri (Günlük Defter),

b)

Büyük Defter (Defter-i Kebir),

c)

Envanter defteridir.

Defterler Maliye Bakanlığının yetki verdiği anlaşmalı matbaalarda basılır ve noter tarafından onaylanır.
Serbest bölgelerde “TL” ve yabancı para birimi ile defter tutulabilir.
Defterler yabancı para birimi ile düzenlendiği takdirde, defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden beş (5) yıl dönülmez.
Beyannameler ise “TL”‘na çevrilerek beyan edilir. Vergilerin ödenmesi, mahsubu ve iadesi “TL” olarak yapılır.
Envanter defterleri noterden ayrıca, Serbest Bölge Müdürlüğüne de onaylatılır. Dönem Sonlarında defterler
Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir.
Serbest bölgede, Tekdüzen Hesap Planı uygulanır.
Muhasebe kaydı yaparken, işlem günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. “TL”
’sına çevrilerek muhasebe kayıtları yapılır.
Serbest bölge, adresli olmayan faturanın muhasebe işlemi yapılmaz.
Faturalarda noter onayı bulunmak zorundadır.
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Serbest bölgede banka hesapları döviz cinsinden izlenir.
Serbest bölgede “Ba” ve “Bs”
düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme haddi 5.000.- TL olarak uygulanır.
Türkiye den serbest bölgeye
mal satışı halinde,

14.000.-

6.000.8.000.1.600.6.400.-

• Türkiye deki firma için ihracat,
• Serbest bölgedeki firma için
ise ithalattır.

Özellikle fındık, deniz, hayvan
ve tarım ürünlerinin gelişmesinde sektörel sınai yatırımlarının Orduda kısıtlı düzeyde kalması gelişmeyi ve modern yatırımları engellemektedir. Bu yatırımların gelişmesi için
serbest bölgeler cazibe merkezidir.
Ordunun en büyük problemlerinin başında istihdam ve işsizlik yer almaktadır. İşsizliğin çözümü için o
bölgede yatırım yapılması ve istihdam sahalarının artırılması gerekir. Bunun ileriye yönelik çözüm yollarından
biri de serbest bölgelere öncelik vermektir.

Ordu ili Türkiye de göç veren illerin başında yer almaktadır. Ne acı ki kaliteli, eğitimli, üretim becerisi yüksek ve vasıflı göç vermekte, bunun karşılığında vasıfsız
ve üretime katkı seviyesi düşük göç almaktadır. Aldığı
göçün belirli bir kısmı genelde bölgede sosyal sorunlar
yaratmaktadır.
Dış ticaret muhasebesi ve vergi uygulamaları konusun
da Türkiye deki serbest bölgeleri, eğitim verme vesilesiyle gezme ve inceleme fırsatına sahip oldum. Serbest
bölgelerin yatırın, yabancı sermaye akışı ve vergi avantajı ile hızla geliştiği, bulunduğu bölgeye ticari hareket,
istihdam ortamı ve sosyal fayda sağladığını gördüm.
Bu yatırımı Ordu ve Giresun illerinin ortak paydaşı olarak planlamak, yatırımı yaparken her iki ile yakın bir bölgeyi tercih etmek, projenin gelişmesini daha da hızlandıracağını ümit ediyorum.

Kaynak;
(*) “Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi” Yaser GÜRSOY, 9. Baskı. Ekin Kitabevi,
2015
(**) “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” Yaser GÜRSOY, 10. Baskı. Ekin Kitabevi, 2015

Serbest bölgede bankada hesap açtırılması zorunludur.
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Yıllık Cirosu 10 Milyon Tl.Geçenler
E-Fatura Düzenlemek ve E-Defter
Tutmak Zorundalar
ğerlendirilmeyecektir.)
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler, Tütün ve
mamülleri ) imal, inşa ve ithal eden
mükellefler.

SMM Sezai KANTAR

Oda Üst Birlik Delegesi/Oda Meclis Üyesi
kantarsezai@gmail.com

20/06/2015 Tarih 29392 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 454
sıra no.lu Vergi Usul Kanunu(VUK) Genel Tebliği ile daha önce zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak, kapsam daha da genişletilmiş, aşağıda sayılan mükelleflere de e-defter tutma
ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
a) 2014 veya müteakip hesap
dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon
TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (I) sayılı listedeki malların (Petrol
ürünleri) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans
alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında de-
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(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015
veya müteakip hesap dönemlerinde
sağlayan mükellefler ise ilgili hesap
dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları
ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından
itibaren elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamasına geçmek zorundadır.
Bununla birlikte, lisans ya da
mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına
geçebileceklerdir.
454 sıra no.lu VUK GT. Hükümlerine göre, mükelleflerin zorunlu olarak e-defter / e-fatura uygulamasına
geçiş takvimleri şöyledir.
·Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri:
(5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde

yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile
iktisadi kamu kuruluşları hariç)
2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler…
01/01/2016
2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler…
01/01/2017
2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler …
01/01/2018
2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler..…
01/01/2019
2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler..…
01/01/2020
tarihinden
itibaren
e-fatur/e-defter geçmek zorundalar.
•  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli ;
* I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK)’ndan lisans alan mükellefler
ile
* III sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükellefler:
20/06/2015 Tarihinden ÖNCE Lisans
Alanlar veya Mükellefiyet Tesis Ettirenler: 01/01/2016
20/06/2015 - 30/09/2015 Tarihleri
Arasında Lisans Alanlar veya Mükellefiyet Tesis Ettirenler: 01/01/2016
01/10/2015 - 31/12/2015 Tarihleri Arasında Lisans Alanlar veya Mükellefiyet
Tesis Ettirenler: 01/01/2016
(bu durumda olan mükelleflerden isteyenler 01/01/2017)
01/01/2016 - 30/09/2016 Tarihleri
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Arasında Lisans Alanlar veya Mükellefiyet Tesis Ettirenler: 01/01/2017

kelleflerinde, Normal hesap dönemini kullananlar için e-fatura zorunluluğu genel olarak 01/04/2014 tarihinden itibaren ve e-defter tutma zorunluluğu ise 01/01/2015 tarihinden itibaren başlamıştır.

01/10/2016 - 31/12/2016 Tarihleri
Arasında Lisans Alanlar veya Mükellefiyet Tesis Ettirenler 01/01/2017
(bu durumda olan mükelleflerden isteyenler 01/01/2018) tarihinden
itibaren e-fatur/e-defter geçmek zorundalar.
454 sıra no.lu VUK.Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve
elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler;
tam bölünme, birleşme (devralma
şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan
veya birleşilen tüzel kişi mükellefler
ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan Yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter
tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda
işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA
UYGULAMASI
e-Fatura uygulamasına kayıtlı
olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan
satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01/01/2016 tarihinden itibaren
e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Söz konusu faturaların e-fatura
olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanacak
“e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”ndan takip edilmelidir.
SONUÇ:
Gelir veya Kurumlar Vergisi mü-

421 VUK. Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk, 454 VUK. Genel Tebliği ile daha da genişletilmiş, önümüzdeki dönemlerde ise daha da genişletilerek tüm mükelleflerin e-fatura ve
e-defter kapsamına alınacağı bilinciyle
işletmelerin gelecek döneme bugünden hazırlaması, alt yapılarını oluşturmaları menfaatlerine olacaktır.
2014 yılı Cirosu 10 Milyon Lirayı Geçenler E-Fatura ve E-Defter tutmak
zorunda
20.06.2015 Tarihli Resmi Gazete’ de
yayınlanan 454 no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile mevcut zorunluluklara ilaveten
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leyen hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter kullanmak
zorunda olacaklar.
E-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğunda olan mükellefler, tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan
veya birleşilen tüzel kişi mükellefler
ile tam bölünme veya tür değişikliği
sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi
mükellefler de e-fatura ve e-defter
kapsamında olacaklar.
Tebliğ ile e-fatura kapsamındaki
mükellefler yurtdışına düzenleyecekleri ihracat faturalarını ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında faturaların da 01.01.2016 tarihinden itibaren
e- fatura olarak düzenlemek zorundalar. http://www.ozdogrular.com/content/view/28389/

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon
TL ve üzeri olan mükellefler,
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle EPDK’ dan lisans
alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.),
Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükellefler,
01.01.2016 tarihinden itibaren
e-fatura ve e-defter kapsamına alındı.
İzleyen hesap dönemlerinde brüt
satış hasılatı 10 milyonu geçen mükellefler de ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap
döneminin başından itibaren kapsama
girecek.
Aynı şekilde daha sonraki tarihlerde lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da
mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi iz-
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SM, SMMM ve YMM’lerin İkinci
İşte Çalışmaları
I- GİRİŞ

Mehmet CAN

Sosyal Güvenlik Denetmeni

25 Şubat 2011 Tarih ve
27857 Sayılı Mükerrer Resmî
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33. maddesinde Bağ-Kur kapsamında olan
işverenlerin, hizmet akdi ile bir
başka işyerinde çalışmaları durumunda isterlerse SSK’ya tabi olabilecekleri düzenlenmiştir. Ancak
Yasa’daki bu düzenlemeden sonra Eski adıyla Bağ-Kur kapsamında bulunan SMMM ve YMM’lerin
ikinci bir işte hizmet akti ile SSK’lı
(4/a) olarak çalışmaları konusunda çelişkiler ortaya çıkmıştır. Bu
çelişkilerin giderilmesi konusunda makalemizde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin ikinci bir
işte hizmet akti ile çalışmalarıyla
ilgili hukuki boyutunun ne olması
gerektiği konusunda açıklama getirmeye çalışacağız.
II–3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
KANUNU’NA GÖRE İKİNCİ BİR
İŞTE HİZMET AKTİ İLE ÇALIŞMA
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45.maddesinin 1.
paragrafında “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler bu ünvanlarla, yeminli malî müşavirlerin isebu
ünvan ve tasdik yetkisiyle, 2 nci
maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar,
meslekle ve meslek onuru ile bağ-
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daşmayan işlerle uğraşamazlar”
denilmiştir. Ancak SMMM’lerin ünvanlarını, YMM’lerinde unvan ve
tam tasdik yetkilerini kullanmadan hizmet akti ile bir başka işyerinde çalışmalarının da mümkün
olunmayacağı yönünde bir ifade
kullanılmamıştır.
Yasada ifade bu kadar açık
olmasına rağmen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin “Hizmet
Akdi ve Çalışamama” başlıklı 44.
maddesinde “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali
müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi
ve onların işyerlerine bağlı olarak
hizmet akdi ile çalışamazlar” denilmiştir. Kanunda açıkça belirtilen ve Yönetmelikte bir başka işte
hizmet akdi ile çalışmayı unvan ya
da tasdik yetkisi kullanma/kullanmama koşuluna bağlanmadığından SMMM ve YMM’lerin ikinci bir
işte hizmet akti ile çalışamayacağı
anlamı çıkmaktadır. Yönetmelikler kısaca kanunların ve tüzüklerin
uygulanmasını sağlamak üzere ve
bunlara aykırı olmamak şartıyla
çıkarılan hukuki metinlerdir. Yasa
ve Tüzüklere aykırı olarak çıkarılamazlar. Buradan yola çıkarak
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğinin
hiçbir maddesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ifade edilen hiçbir maddenin aksine düzenleme içeremez.
III–6111 SAYILI TORBA KANUNUN
33.MADDESİNDEKİ YASAL DÜZENLEME
5510 sayılı Sosyal Sigortalar
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ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi başlıklı 53.maddesinde; “Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
yer alan sigortalılık statüleri ile (c)
bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan
sigortalılık statülerine tabi olacak
şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı
talepte bulunmak ve Kanunun 82
nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak
kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş
kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa
vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan
yardımlar yönünden ise Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu
fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinin (4)
numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki
diğer sigortalılık statülerine aynı
anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır.”
hükmü yer almaktadır.

Ancak 6111 sayılı Torba Kanun ile getirilen bu düzenlemede, birden fazla sigortalılığın aynı
anda ortaya çıkması durumunda
Emekli Sandığına tabi olarak çalışma önceliği korunurken, aynı anda
SSK ve Bağ-Kur sigortalılığının çakışması durumunda, yazılı talepte
bulunma koşulu ile SSK sigortalılığı statüsü kapsamına geçme fırsatı getirilmiştir.
6111 sayılı Torba Kanun, birden fazla hizmetin çakışması durumunda, hangi sosyal güvenlik
kurumuna tabi olarak çalışılması
gerektiği ile ilgili kişiye tercih yapma hakkı veren bir düzenlemedir.
Burada bir sosyal güvenlik kapsamına tabi olarak çalışan kişiye, bir
başka sosyal güvenlik kapsamında da aynı anda çalışabilme hakkını veren bir düzenleme değildir,
o hak daha önceden zaten vardı.
Şöyle ki; 6111 sayılı Torba Kanun
çıkmadan önce de kişiler bir sosyal güvenlik kapsamında (4/a-4/
b-4/c) bağlı çalışırken, bir başka
sosyal güvenlik kurumuna tabi bir
işte çalışabilmesi mümkündü fakat hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tercih etme hakları yoktu. Bu düzenleme ile birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışılması durumunda, emekli sandığına tabi çalışanların dışındakilere sosyal güvenlik
kurumlarını tercih etme hakkı getirilmiştir.
IV–TÜRMOB’UN 2011/1 SAYILI GENELGESİ
Türmob’un 22.06.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı genelgesinde
özet olarak; “3568 sayılı Yasa’nın
45.maddesindeki hükmünün amir
olduğu ifade edilip devamında
3568 sayılı Yasa uyarınca ruhsat
alarak bağımsız büro faaliyetinde
bulunan yahut mesleki şirketlerde
imza yetkili olan meslek mensuplarının aynı zamanda bir işyerine
bağlı olarak çalışmaları mümkün
değildir, muhasebecilik ve mali
müşavirlik mesleği, mesleğin konusuna giren işleri bizzat meslek
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mensubunca yapılmasını gerekli kılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, bağımsız büro faaliyetinde
bulunan yahut mesleki şirketlerde imza yetkili olan meslek mensuplarının aynı zamanda bir başka işyerinde 5510 sayılı Yasa’nın
4.maddesinin (a) bendi kapsamında çalışmasına olanak bulunmamaktadır” denilmektedir.
Genelgede,
3568
sayılı
Yasa’nın 45. maddesindeki hükmü
amirdir şeklinde ifade edilmesine
rağmen, amir olması gereken Kanun hükmünün aksine SMMM ve
YMM’lerin mesleklerinin konusuna girsin ya da girmesin ikinci bir
işte çalışmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.
V–SONUÇ
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45.
maddesine göre; SMMM’lerin unvanlarını, YMM’lerin unvan ve
tasdik yetkilerini kullanmadıkları ikinci bir işte hizmet akdi ile çalışmaları mümkündür (SMMM’nin
ikinci bir işte tercümanlık yapması
gibi). Bu durumda 6111 sayılı Torba Kanunun 33.maddesine göre
de hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaları gerektiği konusunda tercihlerini de kullanabileceklerdir. Durum böyle iken,
Türmob’un 2011/1 sayılı Genelgesinde 3568 sayılı Yasa’nın 45.
maddesindeki hükmü amir olduğu ifade edilmesine rağmen, amir
hükmün aksine görüş bildirmesi ise Kanunu yorumlamada çelişkiler ortaya çıkarmaktadır. Yönetmelik; işlemlerin nasıl yürütüleceğini belirlemek amacıyla ilgili bakanlıkça çıkartılan düzenleme
iken, Genelgeler ise, Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol
göstermek amacıyla hazırlanırlar. Yönetmeliğin de, Türmob’un
2011/1 sayılı Genelgesinin de
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu’nun uygulama anlamını daraltmak amacın-
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da olamayacağı gibi böyle bir durum hukuken de mümkün değildir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre de SMMM’lerin ünvanlarını, YMM’lerin unvan ve tasdik yetkilerini kullanarak mükelleflerine ait bir işyerinde 4/a (Eski adıyla Ssk’lı olarak) gösterilmeleri de
mümkün bulunmamaktadır.
ÖRNEK YARGI KARARLARI
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1972/9-160
K. 1974/414
T. 17.4.1974
• İŞ AKDİNİN UNSURLARI ( İşverene Ait İşyerinde Onun Denetim ve
Gözetimi Altında Çalışma-Kendi
Bürosunda Çalışan Muhasebecinin
İşçi Olmadığı )
•SSK’NUN KANUN KAPSAMINA
ALMA İŞLEMİ ( Kendi Bürosunda
Çalışan Muhasebecinin İşçi Olmadığı )
• İŞYERİNE AİT HESAP İŞLERİNİ KENDİ BÜROSUNDA YÜRÜTEN
MUHASEBECİ ( İşçi Olmadığı )
• İŞÇİ NİTELİĞİ ( Unsurları-Kendi
Bürosunda Çalışan Muhasebecinin
İşçi Olmadığı )
1475/m.1,5
506/m.2,3,4
ÖZET : İşyerine ait hesap işlerini
kendi bürosunda yürüten serbest
muhasebeci işçi sayılamaz.
DAVA : Sosyal Sigortalar Kurumu
tarafından yapılan kanun kapsamına alma işleminin iptaline ilişkin
davanın kabulüne dair karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesince ( Gerçekten davacı işveren, işyerinde muhasebeciden başka üç işçinin çalıştığını kabul etmiştir. Bundan başka, 4. kişi olan muhasebe-
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cinin ayda 250 lira karşılığında ve
hizmet aktiyle çalıştığı konusunda
bir uyuşmazlık yoktur. Böylece işyerinde sigorta kanunlarına göre
dört işçinin çalışmakta olduğunun kabulü gerekir. O halde, mahkemece ilamda yazılı sebep ve düşüncelerle davanın kabulü yasaya aykırıdır ) gerekçesiyle bozularak geri çevrilmiş, yeniden yapılan
yargılama sonunda mahkemece
önceki kararda direnilmiştir. Temyiz eden : Davalı Kurum vekili.

na 15 lira peşin harç alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına
mahal olmadığına 17.4.1974 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnmeyi kapsayan son
hükmün süresinde temyiz edildiği
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

• SERBEST MUHASEBECİNİN SİGORTALILIĞI ( Hizmet Edimini İşverene Ait İşyerinde Yapmaması
Nedeniyle Sigortalı Sayılmaması )

KARAR : Davacı vekili müvekkiline ait işyerinde üç işçinin çalıştığını ve bunlardan başka hesap işlerine bakan muhasebeciye aylık ücret ödendiğini, muhasebecinin müstakil işyeri bulunup, davacıdan başka işverenlerin de işlerine baktığını ileri sürerek muhasebecinin sigortalı işçi sayılamıyacağından, işyerinin kanun kapsamına
alınma işleminin yasaya aykırı bulunduğunu iddia ederek kurumca
yapılan işlemin iptalini istemiştir.
Özel daire ile mahkeme arasındaki görüş ayrılığı, serbest muhasebecinin işçi sayılıp sayılmayacağı hususundadır. Bir kimsenin işçi sayılması için çalışan ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve
bu akitle çalışana yüklenilen işgörme ediminde işverene ait işyerinde onun denetim ve gözetimi altında yerine getirilmesi zorunludur. Olayda muhasebecinin kendisine ait müstakil büroda çalıştığı anlaşıldığından az önce belirtilen koşullar gerçekleşmemiş bulunmaktadır. Bu nedenle direnme
kararı usul ve yasaya uygun olduğundan onanması gerekir.
SONUÇ : Temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması-

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1973/9-1672
K. 1974/1081
T. 9.10.1974

• İŞÇİ SAYILMA ŞARTLARI ( Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayanması )
506/m.3,2
ÖZET : Hizmet edimini işverene ait
işyerinde yapmayan serbest muhasebeci sigortalı değildir.
DAVA veKARAR : “.. Özel daire ile
mahkeme arasındaki görüş ayrılığı, serbest muhasebecinin işçi sayılıp sayılmayacağı yönündedir.
Bir kimsenin işçi sayılması için çalışma ilişkisinin hizmet aktine dayanması ve bu akitle çalışana yüklenilen iş görme edimininde işverene ait işyerinde, onun denetim
ve gözetimi altında yerine getirilmesi zorunludur. Olayda muhasebecinin kendisine ait müstakil
bir büroda çalıştığı, müstakil vergi mükellefi bulunduğu, davalıdan
başka kişilerin de ücret karşılığı
işlerini yaptığı anlaşıldığından az
önce belirtilen koşullar gerçekleşmemiş bulunmaktadır. Bu nedenle direnme kararı usul ve yasaya
uygundur....”

Kaynak : http://www.calismarehberi.
com/mehmet-can-makale,33.html
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Vergi Yargısında Gerekçeli Karar Hakkı
10 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede çok
önemli olduğunu düşündüğüm bir Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı.
Konu
Başvurucu, ihbarnamelerin iptali istemiyle
açtığı davada verilen karar nedeniyle Anayasa’nın
2. maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesinin,
10. maddesinde yer alan “eşitlik” ilkesinin, 36.
maddesinde yer alan “adil yargılanma” hakkının,
40. maddesinde yer alan “etkili bir hukuk yolu
sağlanması” hakkının, 73. maddesinde yer alan
vergiye ilişkin ilkelerin, 138. maddesinde yer alan
mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin düzenlemenin ve 141. maddesinde yer alan “gerekçeli karar hakkının” ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Zeki Gündüz
PwC Türkiye Vergi
ve Mali Hukuk
Hizmetleri Lideri

Aşağıda kararın bizce oldukça önemli olan,
kararın dayanaklarını teşkil eden hukuki değerlendirmelere (tarafımdan sadece başlıklar eklenmek
suretiyle) yer verilmiştir.
Başvurucunun temel iddiası, yargılama
aşamasında ileri sürülen ve esasa etkili hususların karşılanmadığına ilişkin olması nedeniyle başvuru, gerekçeli karar hakkı yönünden incelenmiş
ve karara bağlanmıştır.
Hak arama hürriyeti
Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı
36. maddesinin birinci fıkrası şöyledir:
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”.
Kararlar gerekçeli olmalı
Anayasa’nın “Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması” kenar başlıklı 141. maddesinin
üçüncü fıkrası şöyledir:
“Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Sözleşme’nin “Adil yargılanma hakkı” kenar başlıklı 6. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:
“Herkes medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili
uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme
tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.”

Kaynak (Dünya, 17.06.2015)

Yapılan yargılama sırasında tanık dinletme
hakkı da dahil olmak üzere delillerin ibrazı ve değerlendirilmesi adil yargılanma hakkının unsurlarından biri olarak görülen silahların eşitliği ilkesi
kapsamında kabul edilmekte olup, bu hak ve gerekçeli karar hakkı da makul sürede yargılanma

hakkı gibi, adil yargılanma hakkının somut görünümleridir. Anayasa Mahkemesi de Anayasa’nın
36. maddesi uyarınca inceleme yaptığı birçok kararında, ilgili hükmü Sözleşme’nin 6. maddesi ve
AİHM içtihadı ışığında yorumlamak suretiyle, Sözleşmenin lafzi içeriğinde yer alan ve AİHM içtihadıyla adil yargılanma hakkının kapsamına dahil
edilen gerekçeli karar hakkı ve silahların eşitliği ilkesi gibi ilke ve haklara, Anayasa’nın 36. maddesi kapsamında yer vermektedir (B. No:2012/13, §
38). Ayrıca hakkaniyete uygun yargılamanın bir
unsuru olan gerekçeli karar hakkı, Anayasa’nın
141. maddesinin 1. fıkrasında yer verilen “Bütün
mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak
yazılır” hükmüyle, mahkemelerin uyması gereken
bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir.
İddiaların cevapsız bırakılması ihlaldir
Mahkeme kararlarının gerekçeli olması adil
yargılanma hakkının unsurlarından biri olmakla beraber, bu hak yargılamada ileri sürülen her
türlü iddia ve savunmaya ayrıntılı şekilde yanıt verilmesi şeklinde anlaşılamaz. Bu nedenle gerekçe gösterme zorunluluğunun kapsamı kararın niteliğine göre değişebilir. Bununla birlikte başvurucunun ayrı ve açık bir yanıt verilmesini gerektiren usul ve esasa dair iddialarının cevapsız bırakılmış olması bir hak ihlaline neden olacaktır (B. No:
2013/1213, 4/12/2013, § 26).
Temyize ilişkin kararlarda gerekçe
Kanun yolu mahkemelerince verilen karar gerekçelerinin ayrıntılı olmaması, ilk derece mahkemesi kararlarında yer verilen gerekçelerin onama kararlarında kabul edilmiş olduğu
şeklinde yorumlanmakla beraber başvurucuların dile getirmesine rağmen ilk derece mahkemesinin de tartışmadığı esaslı hususlara ilişkin temyiz başvurularıyla başvurucuların usuli haklarının
ihlal edildiğine yönelik somut şikayetlerinin temyiz incelemesinde tartışılmaması gerekçeli karar
hakkının ihlali olarak görülebilir (B. No:2013/603,
20/2/2014, § 49).
Sonuç
Anayasa Mahkemesi önüne gelen olayda
mahkeme aşamasında kararların gerekçelerini
yetersiz bulmuş ve gerekçeli karar hakkının ihlal
edildiğine karar vermiştir.
Bu kararın bir dönüm noktası olma özelliği
taşıdığını düşünmekteyiz. Talep edildiği halde temyiz aşamasında “duruşma” yapılmadan karar verilmesinin, “tetkik hakimlerinin” değerlendirmelerinin
taraflarla paylaşılıp, onların da görüşlerini sunabilme imkanı verilmeden karar veriliyor olmasının
da “adil yargılanma” ilkesine aykırılık teşkil ettiğini
düşünüyorum.
Mahkemeler davaları hızlı çözümleme gayreti ile adil yargılama arasında bir seçim yapmış
görüntüsü yaratmamalıdır.
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Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun
Ek 9 Uncu Maddesi
Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9
uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve
daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek
kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve
sigortalılara yönelik yükümlülüklerin
uygulama esaslarını düzenlemektedir.
1– EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR

SMMM Ümit KELEŞ
umtkls@hotmail.com

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu
maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha
fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun
ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılar
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta
birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse
katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı
sayılmadıklarından, aynı evde oturan
üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar
ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır.
Kanunun ek 9 uncu maddesinden
evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilik adı-
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na bu madde kapsamında sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilmeyecektir.
2 – EV HİZMETLERİNDE İŞVEREN YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜRE
İLE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ, TESCİLİ VE PRİMLERİN
ÖDENMESİ
2.1 – Ev hizmetlerinde işveren yanında
ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar
Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, Kanunun ek 9 uncu maddesinin
birinci fıkrası gereğince 1/4/2015 tarihinden itibaren ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmadan Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Bu sigortalılar hakkında Kanunun uzun ve
kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46
ncı maddesine göre işsizlik sigortası
hükümleri uygulanacaktır.
2.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve
bildirimi
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile
yapılır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın üniteye vermeleri zorunludur. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve
Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmayacaktır.
2.3 ¬– Ev hizmetlerinde ay içinde 10
gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler
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Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların bildirimi ve sigorta
primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak
işveren açısından “Ev Hizmetlerinde
10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’nin doldurulup sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra ünitelere müracaat edilmesi yeterli olacaktır.

Kanunun 102 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt
bendi kapsamında asgari ücret tutarında,

İşverenin, Kanunun ek 9 uncu
maddesi ile yapılacak işlemlerle sınırlı
olarak vekalet verdiği kişiler de noter
onaylı vekalet ile işveren adına müracaat edebilecektir.
Ev hizmetinde birden fazla kişi
çalıştırılması halinde her bir sigortalı
için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha
Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”
düzenlenecektir.
Kurumca işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren
kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip
edilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün
ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin
Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili de yapılacaktır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet
belgesi düzenlenmeyecektir.
Prime esas kazanç beyanı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen
prime esas kazancın alt ve üst sınırı
arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre belirlenecektir.
İşverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece,
sigortalı için yaptıkları bildirime göre
adlarına tahakkuk edecek sigorta
primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı
takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir.
2.4 – İdari para cezası
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve
Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin
Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kurum ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi
halinde işverene her bir sigortalı için

İşverenlerin yasal süresi dışında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve
Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin
Bildirge”yi ünitelere vermeleri halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile
gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan
her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı
olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında
ayrıca Kanunun 102 nci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin
beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması
halinde ise (2) numaralı alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için
ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin
iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,
İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9
uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kuruluşlar, kamu
idareleri ile kanunla kurulan kurum
ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin
veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması
halinde ise işverene Kanunun 102 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında,
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha
fazla süre ile çalıştırılan sigortalının
işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin bu Tebliğin “3.4.6- Sigortalılığı Sona Ermesi”
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başlıklı bölümünde belirtilen sürede
verilmemesi halinde Kanunun 102 nci
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi
uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında, idari para cezası uygulanacaktır.
2.5 – Damga vergisi
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha
Fazla
Çalıştırılacaklara
İlişkin
Bildirge”den 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun
IV/2-e bendi kapsamında bir defaya
mahsus damga vergisi kesilecektir.
Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.
2.6 – Sigortalılığın sona ermesi
Ev hizmetlerinde 10 gün ve
daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi
veya sigortalının ölümü halinde sona
erdirilecektir.
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha
fazla süre ile çalıştırılan sigortalının
işten ayrılması halinde işten ayrılışını
takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “FSigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle Kuruma verilmesi gerekmektedir
2.7 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanların prim oranları
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha
fazla süre ile sigortalılığı olanların %
34,5 oranındaki primleri gerçek kişi
işverenler tarafından ödenir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, %
2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte %
3 oranında işsizlik sigortası primi de
ödeyeceklerdir.
3 – EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIKLARI KİŞİ YANINDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ,
TESCİLİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ
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3.1 – Ev hizmetlerinde ay içinde 10
günden az çalışanlar
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10
günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren
sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi
ödeyeceklerdir.
10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve
hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi
düzenlenmesi istenmeyecektir.
10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği
gibi ayın farklı günleri de olabilecektir.
3.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve
bildirimi
3.2.1 – Kuruma doğrudan ya da internet yoluyla müracaat
Ev hizmetlerinde 10 günden az
sigortalı olarak çalışanların bildirimi
“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır.
Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna
kadar, ay sonunun hafta sonu genel
ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk
iş günü sonuna kadar ünitelere verilecektir.
“Ev Hizmetlerinde 10 Günden
Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin
Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri
bulunmakta olup, Formun bu şekilde
doldurulması halinde ayın diğer gün-
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leri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az
çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda
belirtilmesi halinde her ay için ayrıca
bildirim yapılması istenmeyecektir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az
sigortalı olarak çalışanların bildirimi
bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler”
menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde
bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan
bildirim sonucunda sigortalının cep
telefonu numarasına Kanunun ek
9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı
gönderilecektir.
3.3 – Primlerin ödenmesi
Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10
Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.
sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi
kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.
3.4 – Çalıştırılan kişinin çalışma gün
sayısının 9 günü geçmesi
Ev hizmetlerinde 10 günden az
sigortalı çalıştıranlar 10 günden az
süre ile çalıştırdıkları sigortalının iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası primini ödeyecektir. Gerçek kişinin ay içinde aynı sigortalıyı çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha
fazla sigortalı çalıştıran işverenlere
yönelik işlemler başlatılacaktır.
3.5 – Ev hizmetlerinde 10 günden az
çalışanların prim oranları ve tutar-

ları
Kanunun ek 9 uncu maddesi
kapsamında 10 günden az sigortalı
olanları çalıştıranlar;
Kanunun 82 nci maddesine
göre belirlenen prime esas günlük
kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası
primi ödeyecektir.
Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar % 20’si malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortası primi, % 12,5’i genel
sağlık sigortası primi olmak üzere
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç günlük
kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden
% 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir.
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden
40,05 x % 2 = 0,80 Krş,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden
42,45 x % 2 = 0,85 Krş
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.
Uzun vade ve genel sağlık sigortası
primi ödemek isteyen sigortalılar;
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 =
390,49 TL,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 =
413,89 TL
prim ödeyeceklerdir.
Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceğinden asgari ücretteki artışlara
göre ödenecek prim tutarları değişecektir.
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Ödeme Emrine Karşı Yapılacak
Mal Bildirimi
başlayan hukuki bir süreçtir.
Kamu
borçlusu, ödeme emri ile kendisine
bildirilen kamu borcunu daha önce
kısmen veya tamamen ödemiş ise,
ilgili kamu tahsil dairesine kanıtlayıcı
belgelerle başvurarak ortadaki yanlışlığın
düzeltilmesini isteyebilir veya tebellüğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı
kamu idaresinin bulunduğu yerdeki vergi
mahkemesinde ödeme emrinin iptali için
dava açabilir.

SMMM Mehmet Ender Sönmez
Oda Yön.Kur.Üyesi

endersonmez@hotmail.com

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen
kamu alacakları için düzenlenir. Kamu
borcunu vadesinde ödemeyenler adına
vergi dairesince düzenlenen ödeme
emri, borçlulara 7 gün içinde borçlarını
ödemeleri
veya
mal
bildiriminde
bulunmaları konusunda yapılan bir
bildirimdir. Ödeme emrinin düzenlenmesi
ile vergi dairesi aynı zamanda kamu
alacağının tahsili için cebri tahsilat
işlemlerine de başlamış sayılır.
6183
Sayılı
Kanunun
59.
maddesinde yapılan tanıma göre, mal
bildirimi; amme borçlusunun, amme
alacağını karşılayacak miktarda, gerek
kendi elindeki, gerekse üçüncü şahıslar
elindeki menkul ve gayrimenkul malları
ile alacak ve haklarının; nev’ini, mahiyetini
ve miktarını veya malı olmadığını ve
yaşayış tarzına göre geçim kaynakları
ile buna nazaran borcunu ne şekilde
ödeyebileceğini tahsil dairesine yazılı veya
sözlü olarak beyan etmesidir. Borçlunun
bu beyanında çeşit, mahiyet ve vasıflarını
da göstermek suretiyle borcuna yetecek
miktardaki mal, alacak ve haklarını, her
türlü kazanç ve gelirlerini, yaşayış tarzına
göre geçim kaynaklarını, borcunu ne
surette ödeyebileceğini, bildirmiş olması
gerekir.
Mal bildiriminde bulunma, ödeme
emrinin tebellüğ edilmesinden itibaren

Dava yoluna başvurduğu takdirde,
bu davanın 7 gün içinde vergi mahkemesi
tarafından karara bağlanması zorunludur.
Vergi mahkemesi karar verene kadar mal
bildiriminde bulunmak dahil tüm işlemler
durur. Ancak, vergi mahkemesindeki
ödeme emrine itiraz kamu borçlusunun
aleyhine
karara
bağlanırsa,
üst
mahkemeye itiraz işlemi ayrıca yürütmeyi
durdurma kararı olmadıkça 6183 sayılı
Yasa hükümlerine göre yürütülen takibat
işlemlerini durdurmaz. Bu anlamda,
ödeme emrini tebellüğ eden kamu
borçlusu ödeme emrine 7 gün içinde itiraz
etmemiş veya itirazı olumsuz karara
bağlanmış ve üst mahkeme tarafından
konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı
verilmemiş ise borçlunun tebellüğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde mal
bildiriminde bulunması gerekir.
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen
ve malı olmadığı yolunda bildirimde
bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile
birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren
15 gün içinde, en son kanuni ikametgah
ve iş adreslerini bildirmek, varsa
devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer
vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve
bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını
bildirmek, nüfus kayıt örneğini vermek
mecburiyetindedir.
Mal beyanı yazılı veya sözlü olarak
yapılabilir. Yazılı ve sözlü mal beyanının
herhangi bir yasal şekil zorunluluğu söz
konusu değildir. Yazılı beyanda bulunulması
durumunda,
borcunu
karşılamaya
yetecek kadar mal, hak ve alacakları ile
ilgili bilgiler ve kamu borçlusunun ad,
soyad ve imzasının yer alması yeterlidir.
Bu işlemler kamu idareleri tarafından
matbu form olarak basılmış mal bildirim
belgeleri ile yapılabileceği gibi, boş bir
dosya kağıdına yazılmak suretiyle de
yapılabilir. İstenen mal bildirimini gerçeğe
aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları

mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Mal bildiriminde kamu borçlusunun
malının, hakkının ve alacağının olmadığını
beyan etmesi hali de hukuken mal
bildirimidir. Kamu borçlusunun beyan
edecek malı, hakkı ve alacağı yoksa bu
durumda 6183 sayılı Yasanın diğer sosyal
hükümleri (aciz hali gibi) devreye girebilir.
Bu bakımdan, mal beyanında illa da bir
malın, paranın, hakkın ya da alacağın
olması gerekmez. Kamu borçlusunun
beyan edecek mal varlığı yoksa, bunu
ifade edecektir. Bu da, 6183 sayılı Yasanın
59. maddesi kapsamında mal beyanı
olarak kabul edilecektir.
Kendisine ödeme emri tebliğ
edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde
borcunu ödemediği ve mal bildiriminde
de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde
bulununcaya kadar bir defaya mahsus
olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle
tazyik olunur.
Amme borçlusunun tüzel kişi
olması halinde, mal bildiriminde bulunma
yükümlülüğü kanuni temsilcisine ait
olduğundan, bu yükümlülüğü yerine
getirmeyen kanuni temsilciler hakkında
hapsen tazyik kararı alınarak uygulanması
gerekmektedir.
Hapsen tazyik kararı tahsil dairesinin
talebi üzerine icra mahkemesi tarafından
verilir ve Cumhuriyet Savcılığınca derhal
infaz olunur. Borçlu mal bildiriminde
bulunduğu anda hapsen tazyik kararı
alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu
hapsedilmişse derhal tahliye edilir.
Mal bildiriminde, malı olmadığını
gösteren veyahut borca yetecek kadar
mal göstermemiş olan borçlu, sonradan
edindiği malları ve gelirindeki artmaları,
edinme ve artma tarihinden başlayarak
15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye
mecburdur. Sonradan edinilen mallarını
ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen
süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının
tahsiline engel olan veya tahsilini
zorlaştıran borçlu bir seneye kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Ödeme emirlerine karşı 6183 sayılı
kanunun 59. maddesine uygun olarak mal
beyanı yapılmalıdır. Aksi takdirde yanlış
veya yanıltıcı yapılan mal beyanlarının
hukuksal müeyyideleri bulunmaktadır.
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makale

Kamu Maliyesi Türk Ekonomisinin
Haklı Rekabetin Hakkını Yaşamak…

SMMM Mustafa ERGİN
Basın Yayın Komisyon Üyesi

ergin.mustafa@hotmail.com.tr

Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirlik Mesleği; günümüzdeki
stratejik konumu gereği, küresel
etkileşimle birlikte yığın bilgi ve
teknoloji toplumunda kendine yer
bulan menfaat sahipleri ve paydaşlar hususundaki değeri son
derece yüksek bir öneme sahiptir.
Ekonomik değeri olan iş ve işlemler için muhasebe bir süreç olarak
karşımıza çıkmakla birlikte toplumun tamamını gerek vergi boyutu ile gerekse kamu yararı gibi diğer hususlarla ilgilendirmekte olduğu çok açık olarak gözlenmekte
ve bu yönüyle “süreç” kavramının
ötesinde kendine karşılık bulmakta ve önem arz etmektedir.
Meslek mensubu tüm bunların ışığında sağlıklı ve yasal mevzuatlarda belirtilen usul, esas ve
standartlarda yerine getirilebilmesi için mesleğini belirli bir kalitede varlığını koruyarak kendini
ve mesleğini geliştirmesi gerekmektedir. Haksız rekabet fiili bu
bağlamda mesleğin kalitesini son
derece olumsuz etkileyecek, tüm
muhasebe, denetim, raporlama,
bilgi edinme vb. süreçlerin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.
Haksız Rekabet: Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahibi
ile olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı
veya diğer şekillerde mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunmak dürüstlük kurallarından uzaklaşıp sergiledikleri etik olmayan davranışlar bütünü veya mesleki uygulamalardır.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
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Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Haksız rekabeti doğuran ana sebepler;
1) Meslektaşların ücret almadan hizmete devam ediyor olması,
2) Meslek mensubu değiştiren müşterinin borcunu ödemeden gidiyor olması,
3) Meslektaşının müşterisini
düşük fiyat teklif ederek müşteri
alınması,
4) Asgari Ücret Hesaplamasının doğru yapılamaması,
Olarak özetlense de bu olgunun
asıl sebepleri mesleki yaşamımızda aşağıdaki gibi vücut bulmaktadır.
a) Stajyer Baskısından Doğan Haksız Rekabet
b) Bağımlı Çalışanların Yarattığı Haksız Rekabet
c) Kamu Görevlerinin Yarattığı Haksız Rekabet
d) Kaçak Bürolardan Doğan
Haksız Rekabet
e) Şubelerin Yarattığı Haksız
Rekabet
f) Ruhsat Kiralamanın Doğan Haksız Rekabet
g) Mesleki Faaliyet Gösteren
Bürolar Ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yarattığı Haksız Rekabet

w w w.ordusmmmo. o rg. t r
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h) Müşterilerden Kaynaklanan Haksız Rekabet
i) Gelişen Ekonomilerin Yarattığı Haksız Rekabet
j) Tabela, İlan, Reklam Yoluyla Yapılan Haksız Rekabet
k) Yasal Düzenlemelerden
Kaynaklanan Haksız Rekabet
Haksız rekabet sorununa
meslek mensupları olarak kendi
penceremizden farklı açılarla bakmakla çözemiyoruz. Bunun en büyük nedeni objektif bakış açısından uzaklaşıp, mesleğe bir sıfır
yenik başladığı günü unutan, güncel yasal düzenlemelerdeki değişime kapalı, paylaşımdan uzak
ya da her şeyi kendine hak sayan
meslek dışı anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu gün bir çok büro;
istikrar, verimlilik, hizmette kaliteden ve teknolojik gelişme uyum
ve beklentileri karşılamaktan uzak
fabrika gibi tasdik yapılmakta ve
defter tutulmaktadır.
Günümüzde geleceğe ve iş
dünyasına yön veren önde gelen
meslek grubu olarak bulunduğumuz platformda ortak akıl ve
mesleki dayanışma konusunda sınıfta kalmaktayız.
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mız yatıyor.
Bu olumsuzluklara rağmen
mesleğimizde hizmet yarışına;
teknolojiyi, bilgi ve yeterlilikle buluşturarak muhasebe mesleğinin
kimliğini en üst seviyeye çıkaracak sistemi kurmak zor değil.
Öyle ki… İnsan hayatı ; “Doğum” ve “Ölüm” olgusu arasındaki değişimdir. Mesleki yaşamda
stajla başlamakta, değişimin adı
S.M., S.M.M.M. ve Y.M.M. olarak
devam etmektedir. Global dünyaya yön veren bu onurlu meslek grubunun parçası olduğumuzu, mesleğimizin zenginliği ve güzelliğini göz ardı edip paylaşılmanın mümkün olduğunu unutuyoruz. Unutmayalım ki paylaşan ve
üreten meslek mensupları yoluna
ve kazanmaya devam edecektir.
Haksız Rekabetle Bugün Çok
İyi Kazananlar Gün Gelir İtibarı Tükenmiş Mesleğin Yükünü Taşımak
Zorunda Kalırlar… Hep Birlikte O
Gün Gelmeden Haklı Rekabetin
Hakkını Yaşamak Düşer Payımıza…

Duyarlı meslek mensubu için
haksız rekabetle mücadele; sadece sorunları ve problemleri çeşitli
platformlar da paylaşmanın ötesinde, vicdan muhasebesi yaparak meslek yaşamında icrasında
ve ifasında bu olguya yer verirse
kendine hakkına ve mesleğinin temel değerlerine sahip çıkmış olacaktır. Ancak sorunun kaynağında
inildiğinde haksız rekabetten öte
acımasız rekabete varan anlayışı-
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stajer

TESMER Yönetim Kurulu Staja Başlama Sınavını Kazanıp Ordu
SMMM Odasına Müracaat Eden Altı Stajyer İle Görüştü
2015 Yılı 2. Dönem Staja Başlama Sınavında başarılı olup, Stajyer olmak için Ordu SMMM Odasına müracaat eden stajyer Anıl Ahmet Gürler, Gökhan Erdem, Selma Keskin, Beytullah
Dalgıç, Oral Öztürk ve Yalçın Taş ile Oda
Yönetim Kurulu, TESMER Yönetim Kurulu ve Staj Komisyonu birebir görüşme
gerçekleştirdi.
Oda Başkanı ve TESMER Başkanı
Ertuğrul Yüksel;” Stajyerlere seslenerek; aramıza hoş geldiniz. Staja başlama
sınavını kazanarak, Ordu SMMM Odasına müracaat ile Mali Müşavir olma yolundaki işlerin %70’ni tamamlamış bulunmaktasınız. Bu yolda her kurumun
olduğu gibi bizlerin de bazı değer yargıları var. Mesleki bilgi elbette önemli.
Ancak bu zamanda bilgiye ulaşmak çok
önemli çok kolay. Sosyal medya, gelişen teknolojiler ile bilgi sahibi olmak kolaylaştı. Biz geçmişte paylaşmasını bilmeyen, elindeki kitabı, dergiyi saklayan
bir durumdan bu günlere geldik. Önem-

li olan bilgi sahibi olmak değil, önemli
olan meslektaşına, ustasına, Başkanına, sekreterine saygı duymak, onun hak
ve hukukunu korumaktır. Sizler elbette
bunların bilincindesiniz. Staj sürecinizin
hayırlı olmasını diliyorum. dedi.
TESMER Sekreteri Ayşe Gül Şahin ise yaptığı konuşmada; ”Değerli arkadaşlar bende sizleri tebrik ediyorum.
Staja başlama sınavının ne denli zor olduğunu bilenlerdenim. Sınavı kazanarak
meslek mensubu olma yolunda büyük
bir adım attınız. Bu yeni dönemde sizleri bekleyen bir takım kurallar var bu konuda sizlere hatırlatmada bulunmak istiyorum. Öncelikle staj yeri ve staj ile ilgili değişikliklerini 15 gün içerisinde odamıza bildirmeniz gerekmektedir. Yıl içerisinde yapılan fiili staj denetimlerinde
ister mazeretli ister mazeretsiz bir yılda üç defa staj yerinizde bulunmazsanız
stajınız iptal edilir. Bu hususa dikkat etmelisiniz. Dedi. Ve staj ile ilgili diğer konularda bilgilendirmelerde bulundu.

SMMM Stajının Tamamlayan Stajyerler İle  Ordu Smmm Odasında Smmm
Sınavı Başvuru Öncesinde, Staj Değerlendirme Mülakatı Gerçekleştirildi.
Ordu SMMM Odasında üç yıllık
stajını tamamlayan ve yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan altı stajyer,
Oda hizmet binasında tamamlama değerlendirmesine tabi tutuldu.
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel: “Değerli arkadaşlarım, üç yıllık yolculuğumuz bugün bitiyor. Siz artık TÜRMOB/
TESMER bünyesinde sınavlara gireceksiniz. Biz sizlere güveniyoruz, meslektaş gözüyle bakıyoruz. İşin %80 hallettiniz sayılır, önünüzde 7 derslik bir sınav kaldı o sınavda da başarılı olacağınıza inanıyoruz. İnşallah kazanıp Meslek
Mensubu olarak aramıza katılacaksınız.
Başarılar diliyorum.”Dedi.
Oda TESMER Başkan Yardımcısı
Bahadır Baş : “Stajyerlerimiz bizler için
gerçekten çok önemli. Onlara rehberlik
etmek. Onları sınava ve mesleğe hazırlamak için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalıştık. Stajyerlerimiz için seminerler, toplantılar düzenledik. Amacımız
geleceğin Mali Müşavirlerine katkı sunmak. Hepinize gireceğiniz sınavlarda ba-
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şarılar diliyorum.” Dedi.
Stajyerlik süresini tamamlayarak SMMM yeterlilik sınavına giren Selin Kalafat; Oda faaliyetlerinin bir noksanlığı olduğunu düşünmüyorum, birçok Odadan daha çok tajyerlere sahip
çıktığınızın ve takip ettiğinizin farkındayım. Eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Eleştirebileceğim bir şey zaten yok. Bizlerle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. ’’dedi.
Stajyerlik süresini tamamlayarak SMMM yeterlilik sınavına giren Eda

Türkmen; Stajyerleri için bu oda kadar
çalışabilen bir oda olduğunu düşünmüyorum. Bir kere ekip olarak çok iyisiniz.
Çok büyük başarılar elde ediyorsunuz.
Bu yönetimi gönülden destekliyorum.
İnşallah görev verilirse meslek mensubu olduğum zaman bende burada görev
yapmak isterim.’’ Dedi.
3 Yıllık Staj’ı Tamamlayan SMMM
adaylarına girecekleri sınavlar ile ilgili
rehberlik çalışması yapıldı. Çeşitli sorular soruldu.
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Hayatımız Muhasebe!
ORDU Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odasının 2015 yılında oda bünyesine katılan stajyeri olarak ve muhasebe mesleğini seçmiş bir kişi olarak odamızda muhasebe mesleğinin hem
etik hem ahlaki yönden eğimini
alıyoruz.
Zeki ELMACI

SMMM Stajyeri

Profesyonel muhasebe mesleğinde staj, adayın zorunlu eğitim koşulunu sağladıktan sonra
yerine getirmesi gereken önemli bir aşamadır. Geleceğin muhasebecileri, muhasebe mesleği ile
ilk kez staj ortamında tanışmaktadır. Adayların staj başvurusundan başlayarak, ta ki sınavlarda
başarılı olup SMMM unvanını almaya hak kazandıktan sonra gerek muhasebe mesleğinin icrasından tutun da bu mesleğin yaşantımızın her parçasında olduğunun
iyi idrak edilmesi gerekir.
Bu doğrultuda zaruri nedenlerden dolayı hayatımız da gerek
aktif muhasebe alanında gerekse muhasebe dışı hayatta vicdan
muhasebesi yapılmaktadır.
Eğer ki yaşantımızda kayıt dışı
yaşamayı benimser olursak mizan terazimiz tamamen şaşar iş
içinden çıkılmaz bir hal alır.
İşte tam bu noktada mesleğin
bilinmeyenlerinin öğrenilmesi ve
kendimiz geliştirmemiz için;
Sayın oda başkanımız Ertuğrul
YÜKSEL, Oda sekreterimiz Bahadır BAŞ ve odamız Yönetim Kurulu üyelerimizin de katkılarıyla çok
faydalı eğitimler alıyoruz. Geleceğe daha bilgili araştıran okuyan
Meslek Mensubu olmak için sü-

rekli kendimizi yenilemek bilgi havuzumuzu derinleştirmemiz gerekir.
Ben de bu camianın içinde kayıtlı bir stajyeri olmaktan gurur
ve onur duyuyorum.
Her bilim dalında olduğu gibi
muhasebe bilimi ve mesleğinde
de önemli değişimler yaşanmaktadır. Bunun sonucunda alan uzmanı muhasebecilere gereksinim artmaktadır. Bu durum muhasebe eğitimine de yansımakta ve eğitimin değişen koşullara uyum sağlamasını zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler, muhasebe eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda çeşitli ulusal ve
uluslararası kuruluşları da harekete geçirmiştir. Artık bizlerinde
çağın gelişmelerine ve değişimleri ayak uydurabilmemiz için çağın
bütün teknolojik gelişmelerini yakinen takip etmemiz bu işlevi gerektiği yerde gerektiği gibi kullanmalıyız. Bizler birer birey olarak
değil de her ne konuda olursa olsun birlikte hareket etmeliyiz. Bugün yaklaşık 90.000 kişilik büyük
bir camia olarak meslekle ilgili sıkıntılarımızın üstesinden gelmeyi
bilmeliyiz. Faaliyetlerimizde başkalarının sıkıntısını kendi sıkıntımız
olarak bilir ve yardımlaşan paylaşan muhasebeciler olursak, toplumdaki hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum.
Sonuç olarak ORDU SMMM
Odasının stajyeri olarak hayatımızı kayıt altına alalım. Kayıt dışı
olandan kaçınalım.
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hukuk

MUKTEZA, DANIŞTAY VE
YARGITAY KARARLARI

SMMM Kenan AKAR

Basın Yayın Komisyon Üyesi
kenanakar52@hotmail.com
Davacının, Muhasebeciliğini Yaptığı Şirket Tüzel Kişiliği Adına Salınan Ve Dava Konusu Yapılmayarak Kesinleşen Vergi Ve
Cezalardan Müştereken Ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Suretiyle Adına Düzenlenen Ödeme Emirlerinde Hukuka
Uyarlık bulunmamaktadır.
T.C.
ORDU
VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/554
KARAR NO : 2015/204
DAVACI		 : ………………………
………………………………………………..Merkez/ORDU
DAVALI		 : BOZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ – Merkez/ORDU
DAVANIN ÖZETİ : Mali müşavir olan davacı adına müteselsil sorumlu sıfatıyla tanzim ve tebliğ olunan 19/12/2014 tarih ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin (6 sayfa):
davacının sorumluluğunun, imzaladığı beyannamelerde yer alan bilgilerin şirket defter ve kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından doğan bir sorumluluk olduğu, bu konuda bir tespitin söz konusu olmadığı, davacıya herhangi bir ihbarname yada sorumluluk raporunun tebliğ edilmediği, kendisinin onlarca firmaya muhasebecilik hizmeti verdiği, sadece gelen belgeleri defterlere kaydetmiş olmakla ve bunlara ilişkin beyannameleri vermekle sahte
belge düzenleme fiiline iştirak edilmesinin söz konusu olmayacağı, hesaplarda oynama, yanlışlık, silme, yanlış hesaba nakletme gibi hususlar tespit edilmiş ise o zaman kendi sorumluluğundan bahsedileceği, ancak ortada böyle bir durumun bulunmadığı, dolayısıyla dava konusu ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı vergi dairesinin mükellefi ………San.Ltd.Şti. hakkında yapılan vergi incelemesi neticesinde 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ilişkin düzenlenen vergi tekniği raporu ile vergi inceleme raporlarına istinaden, sahte fatura düzenlemek yoluyla elde edilen komisyon geliri nedeniyle cezalı tarhiyatların yapıldığı, düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinin 16/10/2014 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği ve itiraz edilmeksizin 15/11/2014 tarihinde kesinleştiği, davacının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. Maddesi ve 3568 sayılı S.M.M. ve Y.M.M. Kanunu hükümleri uyarınca tarh edilen vergi ve kesilen cezalardan
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan bahisle düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ordu Vergi Mahkemesi’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, mali müşavir olan davacı adına müteselsil sorumlu sıfatıyla tanzim ve tebliğ olunan 19/12/2014 tarih ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle
açılmıştır.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 2.maddesinin A işaretli bendinde, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusunun gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş veya araca rastlanılmadığı, ……………………………… Sanayi Limited Şirketinin 2010, 2011 ve 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam alışlarının neredeyse tamamına yakınının haklarında sahte belge düzenleyicisi olduklarına dair tespit bulunan, sahte belge ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirdikleri belirlenen kişi veya firmalardan gerçekleştirildiğinin belirlendiği hususlarının yer aldığı, bu tespitler ile birlikte raporda yer alan diğer tespitler ışığında anılan şirketin kurulduğu tarihten bu yana düzenlediği tüm belgelerin sahte olduğu
sonucuna varıldığı; bununla birlikte davacı hakkında hazırlanan 19/02/2014 tarih ve 2014-A-2569/19 sayılı SMMM Sorumluluk Raporunda; yukarıda yazılı tespitlere
yer verilerek davacının ifadesine başvurulduğu, davacıya ilgili dönem defterlerin kendisi tarafından tutulduğu, beyannamelerin kendisi tarafından verildiği teyit ettirildikten sonra, şirketin söz konusu dönemlerdeki faaliyet konusu, işyerini görüp görmediği, ticari faaliyeti, işlem hacmi ve kapasitesi 2010 döneminde 3.944.569,49
TL, 2011 yılında 5.538.838,47 TL, 2012 yılında 3.101.658,13 TL matrah beyan edilmesi, bu denli yüksek matrah tutarı beyan edilmesine rağmen aynı dönemlerde sırasıyla; 3.804,91 TL, 7.745,87 TL, 50.025,36 TL tutarı ödenecek katma değer vergisi beyan edilmesinin dikkat çekiciliği, yine şirketin alım yaptığı mükelleflerin büyük bir kısmının haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme konusunda tespitler bulunan kişi veya kurumlardan oluşması hakkında açıklama istendiği, cevaben; ‘‘Ordu dışında yüksek gerilim ve elektrik işleri yapıyorlardı. Kuruluşunda işyerini gördüm. Kuruluş işlemlerini ben gerçekleştirdim. Şirket ilk
kurulduğu dönemlerde hasılatı oldukça yüksektir. Bu mükellef işlerini şehir dışında gerçekleştirdiğinden faturalarını bize yollar bizde gerekli kayıtları yapardık. Ener-
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ji nakil işlerini gerçekleştirenlerin genel olarak ciroları yüksek oluyor. Bu nedenle bu durum dikkatimi çekmedi. Mükellef şehir dışında faaliyet gösterdiğinden kendisine düzenlenen faturaları bize gönderiyordu. Bu faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunu bizim bilmemiz mümkün değildir. Biz sadece Ba-Bs kayıtlarını kontrol edebiliriz ki bunu da bu mükellef nezdinde gerçekleştirdik.’’ şeklinde beyanda bulunulduğu, bu tespit ve ifadelerden yola çıkarak davacının bu konuda bilgisinin bulunmadığını iddia etmesinin iktisadi ve teknik icaplara uymadığı ve şirketin düzenlediği faturalardan haberdar olduğu sonucuna varıldığı, dolayısıyla davacının sahte belge düzenleme fiiline iştirak ettiğinin kabul edilmesi gerektiği, raporun sonuç kısmında ise asıl borçlu şirket hakkında tarh edilecek
vergilerden, kesilecek cezalardan ve ferilerinden davacının müşterek ve müteselsil sorumluluğunun bulunduğunun belirtildiği, anılan raporlara istinaden sahte fatura düzenlemek yoluyla elde edilen komisyon geliri nedeniyle cezalı tarhiyatların yapıldığı, düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinin 16/10/2014 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği ve itiraz edilmeksizin 15/11/2014 tarihinde kesinleştiği, davacının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesi ve 3568 sayılı S.M.M.
ve Y.M.M. Kanunu hükümleri uyarınca tarh edilen vergi ve kesilen cezalardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan bahisle düzenlenen ödeme emrinin
iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, dava konusu ödeme emri ile davacıdan tahsili amaçlanan vergi ve cezaların dayanağı tarhiyatların nedeninin,……………………. Sanayi Limited Şirketi tarafından kullanılan faturalar olmadığı, bu şirket tarafından düzenlenen ve davacı tarafından kayıtlara intikal ettirilen faturalar olduğu, dolayısıyla bu faturaların düzenlenmesi ile elde edildiği tespit edilen komisyon geliri nedeniyle yapılan muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar, zarar tablosu ve beyannameleri ile ilgili diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işler yapmak olarak belirtilmiş, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanunu’na göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatılması mecburiyeti getirmeye
Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığını, bu suretle beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına
ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacakları kurala bağlanmıştır.
Yukarıda yazılı mevzuata dayalı olarak 29/06/2007 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No’lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin ‘‘Beyannamelerini İmzalayacak Meslek Mensupları ve Sorumlulukları’’ başlıklı
kısmında; beyanname imzalayan meslek mensuplarının imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazmalarına gerek bulunmadığı, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile Genel Muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde
kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumlu oldukları, meslek mensuplarının bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacakları, miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş
hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf veya teamüle uygun olmayan belgelerin meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamında olduğu, böyle bir belgenin varlığı halinde, meslek mensuplarının bunun doğruluğunun tesbitini mükelleften isteyebileceği, mükellefin bir tesbitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde ise keyfiyetin, meslek mensubunca beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili Vergi dairesine yazılı olarak bildirileceği, bu
bildirimle birlikte meslek mensubunun söz konusu belgelere ait sorumluluğunun ortadan kalkacağı belirtilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının defterlerini tutup beyannamelerini imzaladığı …………………………………………. San.Ltd.
Şti. hakkında yapılan vergi incelemesi neticesinde 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ilişkin düzenlenen vergi tekniği raporu ile bu şirketin; uzun mesafe elektrik ve telekomünikasyon hatlarının inşaatı faaliyeti ile uğraşmak üzere 08/01/2010 tarihinde kurulduğu, şirket ile ortaklarının bilinen adreslerine yapılan tebligatlarda mükelleflere ulaşılamadığı, 11/02/2010 tarihli ilk işe başlama yoklamasında, bu tarih itibariyle kurumun kendisine bağlı herhangi bir çalışanın olmadığı, işletmenin
ambar, depo ve herhangi bir şubesinin bulunmadığının tespit edildiği, 03/10/2012 tarihli yoklamada, şirket merkezi olarak gösterilen adreste herhangi bir faaliyetin bulunmadığı, şirketin 2011 yılının Haziran ayı başında bu adresten ayrılmış olduğu ve daha sonra işyeri adresinin bildirilmediği, ayrıca ‘‘Selimiye Mahallesi Vakıf İş
Hanı Ordu’’ adresinde şirketin herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı, 2012 Temmuz ayı başından bu yana bahse konusu adreste yer alan işyerinin kapalı olduğu, yeni
iş yeri adresinin bilinmediği, işyeri adresinde şirkete ait herhangi bir tabelanın dahi olmadığının tespit edildiği, söz konusu yoklamalar neticesinde, şirketin faaliyeti olan uzun mesafe elektrik ve telekomünikasyon hatlarının inşaatı faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyabileceği herhangi bir emtia cezalı tarhiyatlardan davacının sorumlu tutulabilmesi için, davacının bu olayı bilmesi veya bilmesi gerektiğinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Görevi, muhasebeciliğini yaptığı şirketin defter ve belgelerini muhasebe kurallarına göre tutmak olup, karşıt inceleme yapmak, araştırmak, rapor hazırlamak gibi yetkileri bulunmayan muhasebecilerin gerekli araştırma ve incelemeyi yapmamaktan sorumlu tutulması ve bu durumu vergi dairelerine bildirmemekten dolayı vergi ve cezaların bunlardan tahsil edilmesi yönünde yapılmış bir yasal düzenlemenin olmaması karşısında davacının, 4 sıra nolu Genel Tebliğinin IV’ üncü bölümünde düzenlenen ve muhasebecilerin harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşabilen belgelerden sorumlu olacakları yolundaki kural uyarınca sorumlu
tutulmasının vergilerin ve cezaların kanuniliği ilkesine uygun düşmediği sonucuna varılmıştır.
Vergi Usul Kanunun mükerrer 227. Maddesine göre şirket beyannamelerini imzalayan muhasebecilerin sorumluluğu, imzaladıkları beyannamelerde yer alan
bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından doğan, bir başka ifadeyle defter kayıt ve belgeleri ile beyannamelerin birbirleriyle tutarsız olmasından kaynaklanan bir sorumluluk olduğundan ve dava konusu ödeme emri içeriği borç, beyannamelerde yer alan bilgilerin defter
kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından kaynaklanmayıp, şirketin sahte fatura düzenleyerek kazancını gizlediği görüşünden hareketle bulunan matrah üzerinden yapılan tarhiyata dayandığından, davacının, muhasebeciliğini yaptığı şirket tüzel kişiliği adına salınan ve dava konusu yapılmayarak kesinleşen vergi ve cezalardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması suretiyle adına düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu ödeme emrinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 79,80 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra arta posta avansının yatıran tarafa iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 03/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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Karadeniz’de yolun sonu: Yeşil Yol
mek, doğmadan ekoturizmi öldürmek demek.
4- Bugün isteyen, her yaylaya çıkmak için bir yol
bulur. Bazı yaylaların yolu gerçekten kötü. Maksat
yerel halkın çilesini azaltmaksa, varolan yollar iyileştirilir. Kilometrelerce beton dökülmez.
Yeşil yola dur de
5- Asfalt yolların gittiği yaylalar, hızla bozuluyor.
Hayvancılığın, yapılamadığı, bitki örtüsünün tahrip
edildiği, birbirinin kopyası ve estetikten uzak otellerle dolduruluyor. Ne için? Yılın iki ayı, bir günlüğüne gelip kaçacak ve büyük ihtimalle bir daha
gelmeyecek turist için mi?
Şimdiden kontrolsüz yapılaşmadan musdarip Fırtına Vadisi’nin ne hale geleceğini bir düşünün… Felaket!

Mehveş Evin
mehves.evin@milliyet.com.tr

Korkum o ki çocuklarımız, bilim kurgu filmlerinde suyun, temiz havanın ve sağlıklı gıdanın peşinde helak olan bir insanlık tasvirine her geçen gün
yaklaşıyor.
Üstelik Dünya’yı kurutup gelecek nesillerin yaşam
şansını azaltanlar; uzaylılar, göktaşları, ölümcül
virüsler veya yapay zekâ değil. İnsan!
Rant ve iktidar uğruna kendi çocuğunun rızkını dahi
gözden çıkarmak nasıl bir gözü dönmüşlüktür?
Korkunç, fantastik diye seyrettiğimiz filmlerde, dizilerde cereyan eden kötülüklere hiç şaşırmamalı.
İnsan evladı, cehennemi her gün kendi eliyle bu gezegende prova ediyor.
Akıl, mantık, estetik ve bilimden uzak, sadece kendi çıkarını ve yakın çevresini kollayan bu zihniyetin
farklı versiyonlarıyla her an mücadele etmek durumundayız.
Karadeniz’de inşaatına başlanan “yaylaları birleştirme” projesi, de sadece bölge halkına değil, bu
ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biri…
Asıl olay madencilik
İronik bir şekilde adına “Yeşil Yol” denen bu ‘cin’
proje, Artvin’den Samsun’a uzanan toplam 2600
km’lik bir otoban ağının yapılmasını öngörülüyor.
Peki “Yeşil Yol”, neden Karadeniz’e yapılacak büyük kötülük?
1- Bata Avrupa’nn biyolojik çeşitlilik bakımından
en değerli ve acilen korunması gereken 100 orman içerisinde yer alan Fırtına Vadisi olmak üzere, bölgenin ekosistemi geri dönülmez biçimde bozulacak.
2- “Maksat, ulaşımı kolaylaştırmak, turizmi canlandırmak” dense de işin içyüzünde, madencilik faaliyetlerinin rahatça hayata geçirilmesi var.
3- Doğru, Karadeniz’in yaylaları ekoturizme uygun. Ancak turistler otobüslerle, özel araçlarla
rahatça gezsin diye böyle bir doğa kıyımına giriş-
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Geçen yıl ekimde Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin
(HYD) Yeşil Yol’la ilgili Ayder’de düzenlediği bir
toplantıya katılmıştım.
Kamu kuruluşlarının çağrıldığı halde gelmediği,
ihaleyi üstlenen Valilerin bilgi vermekten kaçındığı, master plan’ında bile yolun nasıl yapılacağı muamma olan projenin şeffaflıktan ne kadar uzak olduğunu görüp kahroldum.
Bugünlerde başta Fırtına Kolektifi, Karadenizliler
“Yeşil Yola Dur De” kampanyasını başlattı. Sahil
otobanıyla deniz bağlantısı koparılan Karadeniz,
şimdi de yaylasıyla, ormanıyla ilişkisini kaybedecek.
Ne olur buna izin vermeyin…
Yeşil yol ve iklim değişikliği
Karadeniz’de altı ili kapsayan, ortalama 2000’li
rakımlardan geçecek, “Yeşil Yol” üzerinde 40 noktada turizm merkezleri planlanıyor.
Yeşil Yol’ın iklim değişikliği açısından ne anlama
geldiğini 350.org özetliyor:
1- Proje için dökülecek beton ve asfalt yüzünden
toprak ile suyun ilişkisi kesilerek yağışların sele
dönüşme riski artacak.
2- Daha fazla beton ve asfalt, daha fazla seragazı
emisyonu demek.
3- Daha fazla yol, daha fazla otomobil ve daha
fazla fosil yakıt yakmak demek.
4- Yaylalarda yapılacak tesisler, ısınma için daha
fazla fosil yakıt yakmak demek.
5- Daha fazla fosil yakıt, daha fazla iklim değişikliği, daha fazla iklim değişikliği ise Yeşil Yol projesi ile tahrip olan Karadeniz yaylalarının doğasının,
yani bitki ve hayvanların yaşamının kırılgan, dayanıksız hale gelmesi demek.
Kaynak : Milliyet/Mehveş Edin
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Aşkın muhasebesi var!
GENÇ ve çok güzel bir kız, dünyanın en büyük
finans şirketlerinden J.P. Morgan’ın CEO’su yani
paşası James Dimon’a internet aracılığı ile bir
e-posta atar.
Kız ciddi anlamda zengin biriyle evlenmek
dileğindedir ve bunun için James Dimon’dan
akıl ister. Önce kızın mektubunu okuyalım.
KIZIN MEKTUBU
“Sayın Morgan,

Selahattin Duman
Yazar
28.05.2015 Perşembe

Sizinle dürüst olacağım. Bu yıl 25 yaşına
giriyorum. Çok güzelim, iyi bir stilim var ve
kaliteli şeyleri severim. Yıllık geliri en az 500 bin
dolar veya daha fazla olan bir adamla evlenmek
istiyorum. Açgözlü olduğumu düşünebilirsiniz
fakat New York’ta yıllık geliri 1 milyon dolar
olan insanlar maalesef orta sınıf sayılıyor. Çok
şey istemiyorum. Sizin sitenizde yıllık geliri
500 bin dolar veya daha fazla olan biri var mı?
Hepiniz evli misiniz? Bu konuları merak ediyor
ve sormak istiyorum, sizin gibi zengin insanlarla
evlenmek için ne yapmam gerek?
Bugüne kadar birlikte olduğum erkekler
arasında en zengini yılda 250 bin dolar
kazanıyordu. Bu para, Central Park’ın batı
yakasında yaşamak isteyen birine yetmez. Şimdi
size samimiyetle soruyorum:
1) Zengin bekârlar nerede takılır? (Lütfen bar,
restoran, spor salonu, kulüp, vs gibi mekânların
isimlerini ve adreslerini yazar mısınız?)
2) Hangi yaş kategorisine odaklanmalıyım?
3) Çoğu zenginin eşleri neden ortalama
güzellikte? Birkaç kızla tanıştım; güzel veya
ilgi çekici değiller ama zengin erkeklerle
evlenebiliyorlar.
4) Kimin karınız, kimin yalnızca sevgiliniz
olabileceğine nasıl karar veriyorsunuz?Benim
hedefim evlenmek. Zengin bir adamla
evlenebilmek için ne yapmalıyım? Saygılarımla”
***
Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri
olan J.P. Morgan’ın başı James Dimon, bu
genç kızın mektubuna aynı samimiyetle cevap
verirken bir anlamda “ilişkinin matematiğini”
yapar. Birlikte okuyalım.
CEO’NUN CEVABI
“Sevgili Güzel Bayan,

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/
selahattin-duman_522/askinmuhasebesi-var_29126321

Yazınızı büyük bir ilgiyle okudum. Tahmin
ediyorum ki sizin gibi aynı soruları soran pek
çok genç kız var. Lütfen profesyonel bir yatırımcı
olarak durumunuzu analiz etmeme izin verin.

Yıllık gelirim 500 bin doların üzerindedir. Bu
sizin ölçülerinize uyduğu için zamanınızı boşa
harcamayacağımı düşünüyorum.
Bir işadamı gözünden bakarsak ‘sizinle
evlenmenin kötü bir fikir olduğunu’
söyleyebilirim.
Nedeni ise çok basit, detayları bir kenara
bırakırsak, yapmaya çalıştığınız şey ‘güzellik’
ile ‘para’ ikilisini takas etmek: A kişisi güzelliği
sağlar, B kişisi de bunun için ödeme yapar, bu
görünüşte gayet adil.
Fakat burada ölümcül bir problem var; sizin
güzelliğiniz kaybolacak ama benim param bir
felaket olmadıkça tükenmeyecek. Başka bir
deyişle; benim gelirim yıldan yıla artabilir, ancak
siz yıldan yıla güzelleşemezsiniz.
Ekonominin kurallarına göre ben değer
kazanan bir varlıkken siz değer kaybeden bir
varlıksınız. Hem de sıradan bir değer kaybı değil,
katlanarak artan bir değer kaybı. Eğer güzellik
sizin tek varlığınızsa, değeriniz on yıl sonra çok
daha düşük olacak.
***
Wall Street’te kullandığımız bir terimden yola
çıkarsak, sizin isteğinize ‘takas pozisyonu’
diyebiliriz ama ‘Satın al ve bekle’ diyemeyiz.
Sizin pozisyonunuzdaki birini satın almak iyi
bir fikir değildir. Bu sebeple kiralamayı tercih
ederim.
Çünkü alışveriş değeri düşen bir şeyi uzun süre
elde tutmak hiç de akıllıca değildir. Şüphesiz;
aynı şey sizin istediğiniz evlilik için de geçerli.
Bu yazdıklarım size zalimce geliyorsa bir de
şöyle düşünün; tüm paramı kaybetseydim, beni
terk etmez miydiniz? Aynı şekilde güzelliğinizi
kaybettiğinizde, benim de çıkış yolunu bulmam
gerekmez mi?
Yıllık geliri 500 bin doların üstünde olan insanlar
aptal değildir. Sizlerle yalnızca çıkarız ama
evlenmeyiz. Size, zengin bir adamla evlenme
fikrini unutmanızı öneririm.
Bu arada, yılda 500 bin dolar kazanan taraf
siz olabilirsiniz. Zira o kadar parayı kazanmak,
zengin bir aptal bulabilme ihtimalinizden daha
yüksektir. Saygılarımla.”
***
“Aşkın ömrü” için oturup ciddi ciddi hesap
yapıp, 2 yıl 8 ay 25 beş günü buldular ya! Ben
de James Dimon’un bu mektubu üzerinden
“ilişkinin muhasebesini” size aktardım. Allah
taksiratımı affetsin!

73

ORDU

SMMM
odası

ORDU
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

t e k n o l o j i

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Hazırlayan: Murat BAYBURTLUOĞLU
Oda Personeli
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USB 3.0 Hub’lı Dizüstü
Bilgisayar Adaptörü
Güç kaynakları üreterek çok sayıda PC kasasında
kendine yer bulmuş olan FSP firması zekice düşünülmüş bir
evrensel dizüstü bilgisayar adaptörü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. NB H serisi içerdiği USB 3.0 hub ile bir taşla iki
kuş vuruyor. Özellikle iyice incelen ve USB 3.0 port sayısı az
olan Ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlar için ideal olan bu
adaptörle tek bir aksesuar taşıyarak daha rahat hareket edebilirsiniz. 100-240V AC giriş desteği olan adaptör içerdiği portlarla hem bilgisayarınıza daha fazla cihaz ekleme imkanı veriyor, hem de USB üzerinden şarj olabilen akıllı telefon gibi cihazları hızlı biçimde şarj edebiliyor. Mavi durum LED’i olan
adaptörün USB 3.0 hub’ını kullanmak için prize takmak şart
değil. Çok sayıda farklı uçla değişik bilgisayarlar destekleniyor.
Seçeneklerden birinde çıkış 110 Watt ve USB 3.0 hub üç portlu. Daha kompakt modelse iki portlu ve çıkış 65 Watt. Sırasıyla

55 ve 70 Avro olacaklar.

PC’nize güvenlik kalkanı örün
20 adımda PC’nizi geçilmez bir kaleye dönüştürerek
hacker’lara meydan okuyun.
Güvenlik duvarınızı nasıl etkinleştireceğinizi, internete
çıkmadan önce bir antivirüs yazılımı yüklemeniz gerektiğini
ve otomatik Windows güncelleştirmelerini açmanız gerektiğini büyük ihtimalle zaten biliyorsunuzdur. Peki bilgisayarınızı
ve ağınızı daha güvenli kılmak için başka ne yapabilirsiniz?
Daha güvenli bir PC’ye kavuşmanız için uygulayabileceğiniz
20 öneriyi derledik.
1. Parola ekleyin
Bilgisayarınız birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa
ya da evinizin veya ofisinizin dışında kullandığınız bir dizüstüye sahipseniz, uygulayabileceğiniz en basit ve etkili koruma
bilgisayarınıza parola koymaktır. Bilgisayarınızı parolasız bırakmanız yatarken evinizin kapısını açık bırakmaya benzer,
zira hırsız rahatlıkla Windows’u başlatıp tüm verilerinize erişebilir. Windows’a parola koymak için Denetim Masası’na girin
ve Kullanıcı Hesapları’nı açın. Ardından yönetici hesabınızı seçin ve “Parola oluştur” bağlantısına tıklayın. Parolanızı girdik-
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ten sonra bir de parola ipucu yazın, ama kesinlikle parolanızı
ipucunun içine yazmayın çünkü bu ipucu herkes tarafından
görülebilir.
2. Varsayılanları kullanmayın
Neredeyse tüm kablosuz router ve modemler, aygıtın ayarlarını değiştirebilmeniz için bir yönetici parolası isterler. Ancak bu
aygıtların varsayılan parolaları çok zayıftır çünkü varsayılan
parolalar ürünlerin kullanım kılavuzlarında ve internette rahatlıkla bulunabilir. Bu nedenle modeminizi kurar kurmaz varsayılan parolasını değiştirmenizi öneriyoruz. Ancak bu parolayı her gün kullanmanız gerekmeyeceği için kolay unutmayacağınız bir parola seçin.
3. Konuk hesabını kapatın
Bazı kişiler, bilgisayarlarını geçici olarak kullanması gereken kişiler için Windows’un “Guest” (konuk) hesabını açmayı
tercih ederler. Ancak bu hesabı etkinleştirdiğinizde varsayılan
olarak parola atanmaz. Bu nedenle, Guest hesabını açmayı
düşünüyorsanız mutlaka bir parola da oluşturun, zira Guest
hesabıyla bilgisayarınıza erişen biri bazı verilerinize de ulaşa-
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bilir. Guest hesabını kullanmıyorsanız Denetim Masası’ndan
tamamen devre dışı bırakın.

Windows 7’nin güvenlik duvarı ekstra bir yazılıma gerek
bırakmayacak kadar yeterli.

4. Açık portları kapatın

5. Parola zorunlu olsun

Güvenlik duvarınızda (firewall) açık olarak bırakılan
portlar, antivirüs yazılımınızın tespit edemeyeceği bazı saldırılara maruz kalmanıza sebep olabilir. Windows Vista’da açık
portları kapatmak için Denetim Masası’ndan Windows Güvenlik Duvarı’na girin. “Ayarları değiştir” bağlantısına tıkladıktan sonra Özel Durumlar sekmesine geçin ve artık kullanmadığınız servislerin işaretini kaldırın. Bir servisi artık hiç kullanmayacağınızdan eminseniz Sil düğmesine tıklayarak tamamen kaldırabilirsiniz. Windows 7’ninse daha gelişmiş bir güvenlik duvarı bulunuyor. Artık kullanmadığınız servisleri Gelen Kuralları’ndan kapatabilirsiniz.

Bilgisayarınızı birden fazla kişi kullanıyorsa Windows’taki
kullanıcıların parola oluşturmasını kolayca zorunlu hale getirebilirsiniz. Başlat menüsünden Bilgisayar’a sağ tıklayın ve
Yönet’e tıklayın. Açılan ekranda “Yerel Kullanıcılar ve Gruplar”ı
açıp Kullanıcılar’ı seçin. Değiştirmek istediğiniz hesaba sağ
tıklayıp Özellikler’e girin. “Parola her zaman geçerli olsun” seçeneğinin işaretini kaldırıp “Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli”yi işaretleyin. Artık kullanıcının Windows’a
bir sonraki girişinde parolasını değiştirmesi gerekecektir.

Cooler Master’dan Master Case Kasa
Kasa ve soğutma alanlarında öncü firmalardan Cooler Master,
anavatanı Tayvan’da gerçekleşen Computex etkinliği sırasında yeni nesil ürünlerini sergiledi. Master adlı yeni bir seriyi duyuran firma bu seride kulaklık, klavye, fare, güç kaynağı ve
kasa gibi çeşitli yeni seçenekler barındırıyor. En çok ilgiyi çekense MasterCase modüler kasa oldu. Dünyanın ilk orta sınıf
modüler tower kasası olan MasterCase eklenen parçalarla dış
görünümün değiştirilebilmesine olanak veriyor. Her kasanın
ve PC’nin farklı olabilmesine imkân veren yeni tasarım anlayışında serbestlik ön planda. Yan ve ön paneller değiştirilebiliyor. MasterCase 5 modelinin Pro 5 ve Maker 5 olmak üzere
farklı versiyonları bulunacak. Basit biçimde tıklamayla yerine
geçen parçalar ve paneller eşsiz bir deneyim sunacak. Su soğutma sistemleri ve uzun tip ekran kartlarının sorunsuzca yerleştirilebileceği belirtiliyor.
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sağlık

Dr. Ümit Aktaş
info@umitaktas.com

Kanser ve
bağışıklık sistemi!

Bilinmesi gereken çok önemli
bir gerçek var:
Biz insanlar, aslında yaşadığımız
her gün kanser oluyoruz!
Vücudumuzda her gün atipik kanser hücreleri meydana geliyor. Fakat bu
kanser hücrelerinin meydana gelmesi,
bizim kanser hastası olduğumuz anlamına gelmiyor. Bağışıklık sistemi hücrelerimiz, her gün oluşan bu kanser hücrelerini anında fark ederek yakalıyor ve
hastalık oluşturmadan yok ediyor.
Yani kanserden korkmayın, bağışıklık sisteminizin dengesinin bozulmasından korkun!
Kanserli hücreler, bağışıklık sistemini harekete geçiren “antijen”lere sahiptirler. Bu antijenler, hücrelerin kimlik
kartı gibidir. Vücuda yabancı bir hücre
girdiğinde, bağışıklık sistemi hemen bir
kimlik kontrolü yapar: Hücrenin antijenini analiz eder. Eğer antijen vücut için yabancıysa, bağışıklık sistemi anında alarma geçer, hücreyi yok etmek için gereken her şeyi yapar.
İşte kanser hücreleri meydana geldiğinde de aynı mekanizma çalışır. Bağışıklık sistemi kanser hücrelerinin antijenlerini tanıdığı anda, hemen harekete
geçer ve kanser hücresini yok eder. Kanser hücresine karşı saldıran hücreler, doğal bağışıklık hücreleridir. Yani insanoğlu, doğduğu günden itibaren kansere
karşı bağışıklığa sahiptir.
Kansere karşı savaşan bağışıklık
sistemi, kanserli hücre karşısında, tıpkı
diğer zararlı saldırganlara muamele ettiği gibi çalışır: Kanser hücresi tanındık-
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tan sonra, bölgeye gönderilen Makrofaj hücreleri kanser hücresini yutup sindirirler. Sindirilen kanser hücresinin antijeni (kimlik belgesi), lenfosit hücrelerine sunulur. Lenfosit hücreleri, ileri seviye
bağışıklık mekanizmalarını çalıştırırlar.
Bu hücrelerden Sitotoksik (Hücre
Öldürücü) T Lenfositleri, özellikle virüsle bulaşmış hücrelere karşı duyarlıdırlar.
Bazı kanser türlerinin virüsler nedeniyle
meydana geldiği ispatlanmıştır. İşte virüs nedeniyle meydana gelen bu kanser türlerinde, sitotoksik (hücre öldürücü) T Lenfositleri, virüsle bulaşmış kanser hücrelerini algıladığı anda harekete
geçer. Şiddetli bir saldırı yaparak, kanser
hücresini yok ederler.
Vücudumuzun kanserli hücrelere
karşı ilk savunmasını yapan hücreler, bu
Doğal Öldürücü (Natural Killer) hücrelerdir. Doğal Öldürücü hücreler, vücutta
sürekli olarak devriye gezen hücrelerdir.
Tüm vücudu tararlar, bu esnada yakaladıkları kanser hücrelerine ölümcül şekilde saldırırlar. Bu tarama işlemi, her gün

binlerce kez tekrarlanır. Kanserli hücreyi
buldukları anda, hemen saldırır ve kanser hücresinin içine öldürücü zehirlerini verirler. Tıpkı bir arının iğnesiyle sokarak zehrini vermesi misali, doğal öldürücü hücreler de kanser hücresini aynı şekilde “iğneleyerek” öldürürler. Bu hücrelerin en büyük avantajı, daha önceden
kanser hücresinin antijenini tanımasına
gerek kalmadan, yani kimlik tespiti yapmadan, gördüğü anda tanıyarak saldırmasıdır. Bu özelliği sayesinde, makrofaj
hücreleri ve T lenfositlerinin elinden kurtulmayı başarmış kanser hücrelerini de
yakalayarak öldürebilirler. Yani, vücudumuz kansere karşı savunmasız değil. Sahip olduğumuz mucize bağışıklık sistemi, kanserli hücreyi yakaladığı yerde yok
ediyor.
O zaman sözün özü: Kanserden
korkma, bağışıklık sisteminin zayıflamasından kork!
Soru ve görüşleriniz için: drumitaktas@mynet.com
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G I D A

Basın Yayın Kom. Bşk. Yrd.

DUT

Kara dut sağlık açısından tüketilmesi istenen önemli bir meyvedir.
Bir çok derde deva olduğu bilinmektedir. Dalından koparılan dutu yemek
ayrı bir keyiftir. Dut hemen tüketildiği
gibi kurutularak da çerez olarak tüketilir. Bir de duttan pekmez yapılır. Eskiden köylerde dut ağacı çoktu. Köylüler duttan pekmez yaparak uzun süre
pekmez yerlerdi. Hele kışın dut pekmezi soğuklara karşı enerji deposu,
soğuk nedeniyle oluşacak hastalıklara
karşı da aşı görevi yapardı. Günümüzde bir çok hastalığa karşı dut pekmezi önerilmektedir. Dut ağaçlarının sayısı oldukça azalmış durumda. Eskiden dut mevsiminde hemen hemen
her ev pekmez yapardı. Günümüzde bırakın her evin pekmez yapmasını dut dökmede kullanılan sergiyi tutmaya insan bulunmuyor. Artık dutu
bol olanlar eskisi gibi olmasa da yine
pekmez yapıyor. Dut ağaçta olgunlaşınca dökülür. Dut dökmek için bir kişi
ağaca çıkar. Yerde ise sergi açılır. Sergiyi dört kişi kulaklarından gergin tutar. Ağaçta dallar tek tek sallanarak dökülen dutun sergiye düşmesi sağlanır.
Sergide biriken dutlar kaplara boşaltılır. Sonrada tavalara konarak ara işlemlerden geçtikten sonra kaynatılarak pekmez yapılır. Eskiden bizim buralarda tava dibi yemeyen çocuk bulunmazdı...

dalıdır.

* Mide ve bağırsakları çalıştırır.

* Guatr hastalığına iyi gelir.

* İdrar söktürücü etkisi vardır.

* Kan yapıcıdır.

* Beyaz dutun yaprağı kaynatılıp içilirse ateşi düşürür, böbrek yağını eritir.

* Böbreklerin yağını besler.
* Boğaz şişkinliğine ve soğuk algınlığından kaynaklanan boğaz ağrılarına
iyi gelir.
* Çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı
şifalıdır.

* Beyaz ve kara dut meyvesi vücudu
kuvvetlendirir.
* İştah açıcı ve kan yapıcıdır.
Sonuç olarak sağlık için dut pekmezi
çok faydalıdır.

* Mideyi ve bağırsakları güçlendirir.
* İdrar söktürücüdür.
* Siyah dutun suyu ile yapılan gargara
ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına da iyi gelir.
* Şeker hastalığına karşı karadut yaprağı kaynatılıp içilmelidir.
* Beyaz dut ise karaciğeri kuvvetlendirir.

Karadut Faydaları; şeker, organik
asitler, müsilaj, tanen, boya maddesi,
pektin ve C vitamini açısından oldukça zengindir.
* Karadutun pekmez, hoşaf ve reçeli;
kalp zayıflığı ile mide ve bağırsak hastalığının tedavisinde son derece fay-
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Vali Balkanlıoğlu, “Yeşil
Ekonomi Ödülü”nü Aldı
Vali İrfan Balkanlıoğlu,
Ordu’nun derelerinin bir marka olarak öne çıkması ve tanıtılması konusundaki çalışmaları nedeniyle layık görüldüğü “Yeşil Ekonomi Ödülü”nü
İstanbul’da düzenlenen törende aldı.
Ekonomi
Gazeteciler
Derneği(EGD)
Başkanı, gazeteci-yazar ve televizyon programı sunucusu Celal Toprak’ın moderatörlüğünü yaptığı “Celal Toprak ile Yeşil Ekonomi” programından
yola çıkılarak, çevreye verdiği önem ve duyarlılık nedeniyle proje üretmiş kişi ve kurumları onurlandırmak üzere düzenlenen “Yeşil Ekonomi
Ödülleri”nin, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi.
Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn’da 29 Nisan
Çarşamba günü düzenlenen
ödül töreni; iş dünyası, bürokrasi, yerel yönetimler ve medya dünyasından yoğun katılım
gerçekleşti.
Ordu’nun Dereleri isimli
türküsünden yola çıkarak, şelaleleri turizme açması, Türkiye ve dünya ülkelerine tanıtımını gerçekleştirilmesi, çevreye ve ülke ekonomisine duyarlılığı ve katkıları nedeni ile Vali
İrfan Balkanlıoglu’na layık görülen “Yeşil Ekonomi Ödülü”,
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Celal Toprak tarafından takdim
edildi.
Yeşil ekonomiye katkı
sağlayanları yüreklendirmek
için 4 yıl önce ödül vermeye
başladıklarını ifade eden Celal Toprak, “Şimdi yüreklendirmenin de ötesine geçtik. Yeşil ekonominin kim daha iyisini yapıyor onu aramaya başladık. Bu anlamda doğru yolda
olduğumuzu, doğru adım attığımızı düşünüyorum. Ödüle layık görülen kişiler, 46 kişiden oluşan jürimizin çok ince
eleyip sık dokuması sonucu
bize önerildi. Ödüle layık görülen kişilerin gerçekten de
önemli işler yaptıklarını gördük. Onları ödüllendirmek, bizim içinde bir ödüldür aynı zamanda. Ödüle layık görülenleri kutluyorum” diyerek, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun ödülünü
takdim etti.
“Yeşil
Ekonomi
Ödülü”nü, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal
Toprak’ın elinden alan Vali İrfan Balkanlıoğlu’da ödülle ilgili
duygularını şöyle dile getirdi:
“10 ay önce Ordu Valiliği
görevine
atandım.
Ordu’ya geldiğimde, Ordu’nun
Türkiye’nin en güzel illerinden
birisi olduğunu, adete cennetten bir köşe olduğunu gördüm. Ordu’yu gezdikçe hay-
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ranlığım daha arttı. Karadeniz’de
güzellik namına ne varsa Ordu’da
hepsi fazlasıyla var. Ancak yeterince
tanıtılmadığı için Karadeniz deyince akla ilk önce Ordu gelmiyor. Bu
güzellikleri herkesin görmesini istedik. Bunun için tanıtım faaliyetlerine
başladık. Hemşerimiz olan Ekonomi
Gazetecileri Derneği Başkanı Sayın
Celal Toprak’tan bize bu teklif gelir
gelmez hemen kabul ettik. Ordu’ya
gelen ekonomi gazetecileri Ordu’ya
hayran kaldılar. Yakında kısmet olursa bir proje muvacehesinde, Karadeniz bölgesine en fazla turist gönderen Arap aleminin en meşhur gazete ve televizyonlarının temsilcilerinden oluşan 29 kadar gazeteci bizim konuğumuz olacak. Arap alemine inşallah Ordu’yu ve Türkiye’yi tanıtıp, lanse edeceğiz. Ordu’yu turizme kazandırmak istiyoruz. Ordu’nun
fındığa dayalı bir ekonomisi var.
Ordu, Türkiye’de ve Dünya’da en fazla fındık üreten ildir. Kivi de Türkiye
birincisiyiz. Bal üretiminde ise Türkiye ikincisiyiz. Fakat bütün bunlara rağmen bu güzel memleketi insanlarımız terk edip İstanbul’a veya
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başka illere göç ediyorlar. Güzellik
bir yerde karın doyurmuyor. İnsanlarımıza değişik alternatifler sunmamız lazım. Bu alternatiflerin başında da turizm geliyor. Çevreyi kirletmeden ve o güzelliği bozmadan biz
Ordu’yu turizme açmak istiyoruz.
Bunun için kolları sıvadık. Bu konuda epey de mesafe katettik. Ulusal
bazda yayın yapan gazeteler, dergiler, televizyonlar Ordu’nun tanıtımı-
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nı, reklamını yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok Ordu’dan
bahsedilecek. Bu sayede Ordu halkı
turizmle, turizmin getirdiği gelirlerle
geçinebilecekler. Bizim de bu konuda ufacıkta olsa bir katkımız olabilirse, burada bir çığır açabilirsek ne
mutlu diyebileceğiz. 46 jüri üyesinin
değerlendirmesi sonucu bu ödüle layık görülmemiz bizleri de çok
mutlu etti.”
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kültür

Ordu’nun dereleri
turizme akacak
Celal Toprak

Ekonomi Gazeteciler Derneği(EGD) Başkanı
ekonomi@celaltoprak.org

Valiler kentler için her zaman çok önemli olmuştur. Bir vali bir kentte çok şeyi
değiştirebilir… Değiştirenler var. Örneğin şimdinin İstanbul Valisi Malatya’da çok
şeyi değiştirdi. Yıllarca önce bir Muş Valisi’nin kentte büyük dönüşümleri imza attığı
gözlemlemiştim.
Kentlerin başarılı valileri
hep dikkatimi çekmiştir. Eğer bir
kentte bir değişim varsa biraz
araştırınca arkasında dolaylı ya da
direkt olarak mutlaka vali çıkar.
Benim memleketim yani Ordu bu
konuda çok şanslı olmadı sanki…
Değişimleri imza atan valileri çok
uzun süreli görev yapamadı. Yaptıysa
da en azından ben bilmiyorum.
Şimdinin Kayseri Valisi olan Orhan
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Düzgün’ü ayrı tutmak isterim…
Orhan Düzgün bizim yıllardır
yapmak istediğimiz noktaya bir
çırpıda getirdi Ordu’yu… Kent
O’nun döneminde turizme doğru
yelken açtı.
Ama Valiliği çok uzun sürmedi
Ordu’da… Ama yine birçok otelin
Ordu’da açılmasına önderlik etti.
Üzülerek belirtmek isterim ki Ordu
o dönemde birçok başarıya imza
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atan belediye başkanı Seyyit Torun
da Vali Düzgün’ün başlattığı bu
atağı hızlandırmak için çok çaba sarf
etmedi. Sonunda Ordu ve turizm
yine kavuşamadı.

Biz fındık turizmi, Boztepe
turizmi, lezzet turizmi derken o
hepimizin gözünün önündeki bir
önemli noktayı fark etti ve Türkiye’de
hatta dünyada bir ilke imza attı.

Aslında bu kavuşma bir
sağlansa ortaya çok büyük bir
aşk çıkacak. Ve Ordu’nun hatta
Karadeniz’in kaderi değişecek ama
kimse bunun farkında değil.

Hani Ordu’nun Ordu’dan bile
meşhur bir türküsü var ya oradan
yola çıktı… Ordu’nun derelerini
yukarı akarken o Ordu’nun derelerini
turizme akıttı. Dere Turizmi’ni
başlattı… Büyük heyecan duyduk.
Proje iki yılda bitirilecek. Avrupa
Birliği ve Turizm Bakanlığı’nın
destekleri ile hazırlanan Dere
Turizmi’nin
amacı
Ordu’nun
derelerini turizme kazandırmak
ve Ordu’yu tanıtmak olacak. Bu
konuda araştırmalar tamamlanmış
durumda… İşte o araştırmadan
başlıklar…

Son belediye seçimlerinden
sonra Perşembe Belediye Başkanı
seçilen Kemal Bahtiyar bu buluşmayı
çok önemsedi… Perşembe’yi sakin
kent yaparak turizm konusunda çok
önemli bir adım attı.
Onun
önderliğinde
oluşturulan Perşembe Platformu’na
önümüzdeki dönemde çok iş
düşüyor.
Önce vejeteryanların ve
herkesin büyük ilgisini çekecek bir
büyük ot lezzetleri yemek festivali
yapılacak. Bunun kararı alındı.
İkinci adım olarak Bayram’da
Perşembe konsepti ile büyük
bayramlaşmalar
tertiplenecek.

Dargınların barıştığı, gurbetteki
tanıdıkların katıldığı bir büyük
bulaşma. Kemal Bahtiyar bu iki
büyük projeyi geliştirmek için
çalışmalar yapıyor.
Şimdilerde Ordu Büyükşehir’i
bu gelişmeye nasıl bakıyor… Çok
yüksek bir oyla başkanlığa seçilen
ve Ordu’nun çok şey beklediği
Başkan Enver Yılmaz Ordu-turizm
buluşması
konusunda
neler
yapıyor ya da yapacak önümüzdeki
dönemde göreceğiz hep birlikte…
Ama şimdiden gördüğümüz
bir gelişme var. Çok sıcak bir bilgi…
Kısa bir süre önce Ordu Valiliği’ne
atanan İrfan Balkanlıoğlu oksijenin
yurdu olarak lanse ettiği kentte
tarihi bir adım attı.

Bu arada bir başka önemli
gelişme bu çalışmaları tetikleyecek.
Milli Piyango’nun 19 Ocak 2015
tarihli
çekilişindeki
biletlerin
üzerine Çiseli Şelalesi’nin fotoğrafını
koyacak. Ordu’nun en güzel
yerlerinden biri olan bu şelale büyük
bir tanıtım olacak.

81

ORDU

SMMM
odası

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

basında odamız

w w w.ordusmmmo. o rg. t r

ORDU

ORDU

SMMM

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

odası

ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Odamız internet
sitesi, her zaman
siz meslek
mensuplarının
hizmetinde

Odamızda düzenlenen
etkinlikler ve eğitimler
sitemizden günlük
olarak haberleştirilip
yayınlanmaktadır.

Mevzuat değişiklikleri
ve tebliğler günlük
olarak sitemiz
“Duyurular” bölümünde
yayınlanmakta ve siz
meslek mensuplarının
e-posta adreslerine
iletilmektedir.

ORDU
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“İnternet Şubesi”
ölümünden 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.

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

Yeni Mah. Karadeniz Cad. No:2 Kat:1 ORDU
Tlf.: 0 452 234 68 76 Tlf.: 0 452 234 68 77

www.ordusmmmo.org.tr
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ŞAiR ŞİİR

Azer YARAN

Hazırlayan: SMMM Rüstem GÜRLER
Sair- Yazar

Azer Yaran 1949 yılında fatsanın gavraz (korucuk ) köyünde doğdu.liseyi Orduda bitirdi.Ankara Dil ve Tarih
Coğrafya fakültesi Rus dili ve edebiyat bölümünü 1972 yılında bitirdi.TRT’de çok seli toplulukta bas ses
olarak çalıştı.Şairliğinin yanında rusca çevirmenliği yaptı ve reklam sektöründe çalıştı.
Azer Yaran 1980 darbesinin etkilerini yaşadı , zor günler geçirdi
Azer Yaran yaşamının son günlerini Fatsa’da geçirmeyi tercih etti ve 2005 yılında aramızdan ayrıldı.
Azer Yaranın şiirleri, toplu şiirler olarak
“ Giz Menekşesi “ adlı kitapta toplandı YKY.ca yayımlandı.
Azer Yaran şiirlerinin yanında Rusca’dan çevirileriylede başarılıdır
TÜRKÜ

ŞAİRE AĞIT

Kayanın koynunda
özgür çiçeğim
özümde tohum
çınar görkemim
torbamda azığım
varsıl şölenim

şair ölmüş
yas denizi ışıldıyor -bir yaşam dizesine gömün onu
şair ölmüş --- toprağa gazel düştü
bir güz türküsüne gömün onu

aşkım benim
aşkım benim.
Tenimde sarayım
ve yıkkın damım
akordu ve gök uyumu
gür orkestramın
sözsüz söylencem
eşsiz destanım

KOPUZ
Sazım ruhumun özge pusatı
Uyumla aktı parmağımda sesi
Aktı gün tadı aktı pus tadı
Göğsüme yasladım üç tele vurdum
Dutta bir orman uğuldadı
Göğsüme yasladım üç tele vurdum
Aktı gün tadı aktı pus tadı
Sazım Türk gönlünün özge pusatı
Sazım yağı eline geçmeyeceksin
Arzın gömüsünü sökse Çingiz
Yağı yargısına düşmeyeceksin
Kanımın sesi özge sazım
Musiki ormanında özge ağacım
Kopuz
Ulus ruhunun dut sazı
Kopuz
Ulus ruhunun görk sözü

Çeviriler

S Yesenin, Lirikler (1982)
A Ahmatova, Seçilmiş Şiirler (1984)
S Yesenin, Sönüyor Al Kanatları
Günbatımının (1992)
Aleksandr Blok, Şiirler (1992)
B Pasternak, Kızkardeşim Hayat (1993)
Boris Pasternak, İkinci Doğuş (1994)
Y. Lermontov, Deniz Kızı (1994)
Aleksandr Puşkin, Bakır Atlı (1995)
G. Aygi, Sen-Simalarıyla Çiçeklerin (1995)
M. Tsvetayeva, Ruh ve Ad (1996)
Vladimir Mayakovski, Dinleyin! (1999)
Vladimir Mayakovski, Pantolonlu Bulut (2002)
Aleksandr Puşkin, Yevgeni Onegin (2003 )

sözün örtüsüne bürüyün mana kurganlarına teni!
ağu ağacının dalına bürüyün
          açışına bürüyün ulusal dilin
bir bilgi adasına gömün onu
şair ölmüş
bir su tümseğinin sönümüne
dört Türk denizine

sulak çatlağı toprağa
benim aşkım
ceviz gölgesine
aşkım benim.
bir yağmur damlasına gömün onu
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şiirin doğduğu yere - kır masalına
- şiirsel yazının diviti su çimen kağıdına gök masasına
bir kır masalına gömün onu
bin köy kitaplığına bürüyün
anayurdun ana’sına bürüyün
mananın gözesine bürüyün
göksel damda sesini kasırga basar
soluğunun humusunda Azer ölür
şair! ölümün üzre bir filiz sürmüş Azer’in türküsüne gömün onu
şiirin uzamına gömün
tanrılar zamanına gömün

İŞKENCEDE ÖLENİN MONOLOĞU
birazdan yüreğim patlar
kanımın parça etkisi - - can şarapnelleri
öldürümün yüzüne fışkırır
kırmızı sağanağıyla yağar aşkım
aşkımı bedenimden ayırın
en son soluğumun hışırtısında
şarkımdan hecelere rastlanır
şarkımı benden ayırın
tenimde acı
ruhumun denetiminden kurtulunca belirir
acıyı tenimden ayırın
aşkım şarkım ve acım
sılada dere gölcüklerine değin inen
bir küçük buluta gömülsünler
iyi adamların ve iyi kadınların
sevincine dönüşsünler
yağmur damlalarında
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KİTAP YAZAR

Azer YARAN
Giz Menekşesi

Azer Yaranın diğer şairlerden farklı olan yönlerinden biri Türk mitolojisine olan ilgisidir.Azer Yaran’ın “Giz
Menekşesi “ adlı kitabında Türk mitolojisi ne yönelik Ağaç kültü Orman ve Su,dağ kültü üzerine şiirler vardır
özellikle ağaç sevgisi ve kültü üzerine ürettiği şiirler çokcadır.
Örneğin
Kayın ağacına Şarkı
Çam ağacına Türkü
Meşe ağacına Türkü
Dut ağacı
Taflan ağacı
Menekşeye Kaside
Ceviz ağacına Türkü gibi şiirleri etkileyicidir.

TAFLAN
CEVİZ AĞACININ TÜRKÜSÜ
					
Seni
ben ceviz ağacıyım--- taşla büyüdüm
bacamın ufkuna diktim
arık—dirençle uçta büyüdüm
seni
bir ömür soy meyveler verdim
rüzgarın yoluna
sözü olgunlaştırdı o ---düşte büyüdü
sen
yeşilsin ve kabasın--seni
yüreğimin kumuna diktim

yıkıldım tomruklandım yol kenarındayım
kesiğimde elli halka ona bakıyor
o bakıyor bana elli yüzyıldan
söz halinde başında düş bulutları

seni
sevgilimin uğruna diktim
onur
yarasız sürgün diye

düşleminde  sözü pus bulutları
duru ufuklara yazıldı yazılacaklar
ben tomruklanmış bir ceviz ağacıyım
o düşe evrilmiş toprağın kanı

seni
aşkın koynuna diktim
fırtınadan koru evin örtüsünü
			
seni
ölümün önüne diktim—
tanrısal rüzgardan tohumlanmış
sonsuz yeşil,
						
seni—
		
tende mum sönmesin
aşıla bize
ölümsüzlüğü

MENEKŞEYE KASİDE
				
			
Metin Altıok’un anısına
				
		
kızılağaç danakıran kavak
ayrıntısına biteyin türkü
kabalak dereotu tavşankulağı
göğün örtüsüne gece gün
mor buhur mavi bulak
ayağı çıplak menekşe özgür
tüm menekşelerden boynu bükük
tüm menekşelerden daha gür
				
				
		
saf yaşam vraklıyor- cemre
evrenin iç bombası Karadeniz’e doğru
bu derenin yalpalayan kolu
akıyor sarhoş- yakın erimli
pare pare güneş karılmış
suda menekşe akıyor
bir sapın üstünde dinmiyor tütsü
bütün menekşelerden daha mor
üç anakaranın suyu- Karadeniz
yamaçlarda nefti fındıklıklar
floranın yer boyunca adsız çocukları
ben bu faciaya dayanamam
ufukların yanar saçları
yarın yarın patlar bu deniz
büyük denizlerin öfkeli kızı
tüm denizlerden daha kara
patlar- hayatı yakar iç kimya
tüm kırmızılardan daha kırmızı
gür yalnızlığın çetelesi
kuzdan çetelesi közden
dumandan çetelesi cinayetin
acının buzdan çetelesi
mor ağrılı güleç ufarak
yedi hatırayı saran kokusu
menekşe- kökten çıplak
menekşe- ıssızlığın takısı
kar baskısında- menekşe diri
ve ezilmiş dehrin tabanlarında
yerin yaka cebinde- mor bir şiir
menekşe şiirlerin en yoksulu
menekşe şiirlerin en varsılı

Azer Yaran toplumsal gerçekçi bir şairimizdir.ancak ulusal değerlerden ,mistık öğelerden kopuk değildir. Doğa sevgisi şiirlerinin
oluşumunda etkilidir.Azer Yaran Mustafa Kemal ve ulusal oluşuma saygı ile yaklaşır Fatsa ve köyünü yaşamından eksik etmemiştir.
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yaşama dair
Hazırlayan
Lale Felek Gözükan
Oda Personeli

YAŞAMA DAİR
STANFORD
Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı
çift, Boston treninden inip utangaç bir tavırla
rektörün bürosundan içeri girer girmez, sekreter
masasından fırlayarak önlerini kesti..
Öyle ya, bunlar gibi ne idüğü belirsiz taşralıların
Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi?
Adam, yavaşça rektörü görmek istediklerini
söyledi. İşte bu imkansızdı..
Rektörün o gün onlara ayıracak saniyesi yoktu..
Yaşlı kadın, çekingen bir tavırla; “Bekleriz” diye
mırıldandı..
Nasıl olsa bir sure sonra gideceklerdi.. Sekreter
sesini çıkarmadan masasına döndü.. Saatler
geçti, yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekreter,
dayanamayarak yerinden kalktı. “Sadece birkaç
dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok” diyerek
rektörü iknaa çalıştı.
Anlaşılan çare yoktu..
Genç rektör, isteksiz bir biçimde kapıyı açtı.
Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı.
Zaten taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret
ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye
cesaret etmek, olacak şey miydi bu? Suratı
asılmış, sinirleri gerilmişti.
Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard´da
okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada
kaybetmişlerdi.
Oğulları, burada öyle mutlu olmuştu ki onun
anısına okul sınırları içinde bir yere bir anıt
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dikmek istiyorlardı.
Rektör, bu dokunaklı öyküden duygulanmak
yerine öfkelendi.
“Madam” dedi sert bir sesle, “Biz Harvard´da
okuyan ve sonra ölen herkes için bir anıt dikecek
olsak, burası mezarlığa döner...”
“Hayır, hayır” diyerek haykırdı, yaşlı kadın.. “Anıt
değil.. Belki, Harvard´a bir bina yaptırabiliriz”.
Rektör yıpranmış giysilere nefret dolu bir nazar
fırlatarak “Bina mı?” diyerek tekrarladı. “Siz bir
binanın kaça mâl olduğunu biliyor musunuz?
Sadece son yaptığımız bölüm yedi buçuk milyon
dolardan fazlasına çıktı..”
Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu
ihtiyar bunaklardan kurtulabilirdi...
Yaşlı kadın, sessizce kocasına döndü :
“Üniversite inşaatına başlamak için gereken para
buymuş? Peki, biz niçin kendi üniversitemizi
kurmuyoruz, o halde?”
Rektörün yüzü karmakarışıktı.. Yaşlı adam başıyla
onayladı. Bay ve bayan Leland Stanford, dışarı
çıktılar. Doğru California´ya, Palo Alto´ya geldiler.
Ve Harvard´ın artık umursamadığı oğulları için
onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi
kurdular.
Amerika´nın en önemli üniversitelerinden birini
STANFORD´u.
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ADOLPH VE RUDOLPH’un ÖYKÜSÜ
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde
Almanya’da bir kasabada iki kardeş ayakkabı yapıp
satmak üzere bir atölye açarlar; Adolph ve Rudolph
Dassler.
Savaş sonrası Adolph, Rudolph’a artık birlikte
çalışmak istemediğini, kendine ayrı imalathane
açacağını söyler. Rudolph şaşkındır. Ufacık
kasabada iki kardeş ayrı imalathanelerde rekabet
edeceklerdir.
Kardeşine bunun mantıklı olmayacağını, bu ufak
kasabada zaten insanların sayılı ayakkabı satın
aldıklarını, ikisinin birden iflas edeceğini söylese de
Adolph bu uyarıyı dikkate almaz ve kendine yeni bir
ayakkabı imalathanesi açar.
Gerçekten de aralarında kıyasıya bir rekabet başlar.
Rekabetleri doğdukları kasaba sınırlarını dahi aşar.
İki kardeş ayrıldıktan sonra birbirlerine küsmüşlerdir
ve Adolph 1978 yılında öldüğünde tam 29 yıldır
dargınlardır.
Bugün iki firmanın genel merkezi de bu ufak kasaba
Herzogenaurach’tadır.
Adolph Dassler’in ayakkabı şirketinin adi ADİDAS,
Rudolph’un ki ise PUMA’dir.
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Hazırlayan: SMMM Lütfi AYDIN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Bşk.Yrd.

MİZAH
PAPAZ VE ZANGOÇ

Papaz, iki metre ilerisinde duran zangoça
sormuş:
“Gizli gizli sen mi içiyorsun kutsal şarabı?”

İÇİME ÇEKMİYORUM
Temel cephede, düşman karşıda, savaş, kan,
acı, sızı v.b.
Canı sıkılmış gece vakti bir sigara yakmış.
Arkadaşı hemen atılmış,
- Ne yapıyorsun çok tehlikeli !
Temel;
- Biliyorum ama vallahi içime çekmiyorum.

Zangoç ta derin bir sessizlik...
İyice köpürmüş Papaz:
“Sana soruyorum be adam! Duymuyor
musun?”
“Hayır, buradan hiçbir şey duyulmuyor
efendim!”
Olacak şey mi! iki adım öteden beni
duymuyorsun...” Zangoç bıyık atından
gülmüş; “”isterseniz yer değiştirelim,
anlarsınız...” Yer değiştirmişler.
Bu kez Zangoç seslenmiş:

KEDİ YIKIYOR
Vatandaş kedisini yıkıyormuş,
Yoldan geçen;
- Ne yapıyorsun kedi yıkanır mı, yıkanan kedi
ölür,
Yoldan geçen vatandaş akşam vakti geri
dönerken ne görsün, sabah kediyi yıkayan
akşam bahçede kediyi gömüyor,
- Demedim mi kediyi yıkama ölür diye,
Kediyi yıkayan,
- Yıkarken ölmedi ki, durulayayım diye
sıkarken öldü.

“Kilise için toplanan yardımları kim iç
ediyor?” Papaz kendi kendine söylenmiş:
“Hakikaten yahu! Buradan hiçbir şey
duyulmuyor.”

GELİNLİK, DAMATLIK
Çocuk annesiyle bir yakının düğününe gitmiş,
Bakmış gelin beyaz gelinlik, damat siyah
elbise,
Annesine sormuş,
- Anne neden gelinlik beyaz olur?
Beyaz mutluluktur, aydınlıktır ve huzur verir.
Çocuk tekrar sorar;
Damat niçin siyah giyiyor?

BOYACI
Ordu Kapalı Spor Salonu boyanacak,
Temeli çağırırlar.
Temel;
- Boyarım der.
Salon yöneticiler;
- Ama Temel üç gün içinde boyanması
lazım.
Temel;
- Ben üç günde boyarım. Ama siz üç ayda
zor temizlersiniz.

Fıkralar için Yaser Gürsoy Hocamıza Teşekkür Ediyoruz...
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Huzurlu, mutlu,
sevgi dolu nice bayramlara...
Mübarek Ramazan Bayramınız
Kutlu Olsun...
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