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KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
BAŞKAN’IN MESAJI:
Değerli Üyemiz
Hüznüyle sevinciyle 2011 yılına veda edip, büyük heyecan ve
büyük umutlarla 2012 yılını yaşamaya başladık. 2012 yılının
mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize huzur, barış, bereket
ve hayırlar getirmesini diliyorum. 2012 yılının her bir
meslektaşımız için hayallerinin gerçeğe dönüştüğü, küslüklerin ve
husumetlerin son bulduğu, sağlık ve afiyet dolu bir yıl olmasını
diliyorum.
2011 yılı faaliyet planlarımız önceki yıldaki faaliyet planlarımızda düşündüğümüz gibi
mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Odamız adına büyüyen, gelişen ve her zaman eğitime
önem veren bir yapıda olmuştur. 2011 yılı faaliyet planımızda sosyal faaliyetler, mesleki
gelişim ve eğitimler, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkiler öne çıkarıldı. Şahsım ve
Oda kurullarımız hedeflediğimiz planlama çerçevesinde gerek sosyal hayatlarından
gerekse iş hayatlarından fedakârlık yaparak özverili çalışmalarını 2011 yılında
göstermişlerdir. Yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi faaliyet raporumuzda ayrıntılı
şekilde işlenmiştir.
Odamızın önceki yıllarda yakaladığı çıkış ivmesi 2011 yılında da hızla devam etmiştir.
Sosyal ve eğitim faaliyetlerimizin sayısı bir önceki yılın iki katı seviyesine çıkmıştır.
Yapılan etkinliklerin sayısı Oda tarihimiz boyunca en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Değerli üyemiz, 2011 yılındaki faaliyetlerimizden kısaca bahsedecek olursak;
-Mesleğimiz adına önem arz eden en önemli konulardan biri olan 6111 sayılı Bazı
Alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanunla ilgili olarak siz meslektaşlarımıza
gerekli eğitimler verilmiş ve birçok bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.
-Yine aynı şekilde mesleğimiz için çok önemli bir konu olan Yeni Türk Ticaret Kanununa
geçiş ve adaptasyonla ilgili olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sizlerinde
katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.2012 yılı içerisinde de gerek Yeni Türk Ticaret
Kanunu gerek de Bağımsız Denetimle ilgili olarak eğitim faaliyetlerimiz planlanmış ve
uygulanmaya başlanmıştır.

Sayfa

-Konya Vergi Dairesi Başkanlığımızla birlikte mesleğimizin ve meslektaşlarımızın Vergi
Dairelerinde karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik Vergisel sohbet toplantılarımız 2011
yılında da aralıksız devam etti.
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-Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Dönem Sonu işlemleri gibi güncel konularda
eğitim seminerlerimiz akademisyenlerin anlatımıyla oda binamızda gerçekleştirildi.
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-Mesleğimize ilgi duyan herkese kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bununla ilgili olarak
muhasebe mesleğini öğrenmek isteyen gençlerimize İŞ-KUR ile birlikte Oda binamızda ki
eğitim sınıflarını kullanarak İş garantili Bilgisayar Destekli Ön Muhasebe eğitimi verdik.
Kurs sonunda gençlerimizin büyük bir bölümü işlerine yerleştirildi. Bu kursumuzda da
diğer eğitim kurslarında olduğu gibi Odamızın eğitim kadrosu görev aldı. Kurs sonunda
öğrencilerimize yapılan anketler de eğitim kadromuz başarılı bulunmuştur.
-Her yıl düzenlediğimiz Anadolu Odaları Eğitim semineri 2011 yılında da düzenlenmiş ve
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim konusunda üst düzey bir eğitim
gerçekleşmiştir.
-Oda web sitemiz 2011 yılında yenilenerek hizmete girmiştir. Bu doğrultuda siz
üyelerimizin bir çok bilgiyi görebildikleri, Odamızla ilgili işlemlerini bürolarında
yapabildikleri web online işlemler platformu oluşturulmuştur.
-Eğitim Seminerlerimize katılamayan meslektaşlarımız için seminerlerimiz internet
sitemiz üzerinden canlı yayınlanmaya başlanmış ve canlı yayınlarımız Ülke genelinde de
yoğun ilgi görmüştür. Seminerlerimize katılamayan veya canlı takip edemeyen üyelerimiz
içinde web sitemizde seminer görüntülerine daha sonra yer verilmektedir.
-Aramızdan ayrılıp ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı da unutmadık. Ebediyete
intikal eden meslektaşlarımız içinde web sitemizden bir bölüm oluşturarak onların sürekli
hatırlanmasına vesile olduk.
-Meslektaşlarımızın hüzünlü ve sevinçli anlarında Oda kurulları olarak her zaman
yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.
Odamız tarafından gerçekleştirilen iftar organizasyonu, Meslektaşlarımızın Aileleriyle
birlikte katıldığı piknik organizasyonu ve Bayramlaşma kokteyllerimiz gibi birçok sosyal
faaliyetlerimiz 2011 yılında başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı faaliyetlerimizle
ilgili detaylı bilgiye faaliyet raporumuz da ve Oda Web sitemizde yer verilmiştir.
Mesleğimiz ve meslektaşımızla ilgili olarak Odamız adına tedbiri elden bırakmadan, Ülke
gündemindeki değişiklikleri ve mevzuatla ilgili düzenlemeleri çok yakından takip ederek,
Odamızın kaynaklarını büyük bir hassasiyetle koruyarak, gerektiğinde de cesaretle
kararlar alarak ve uygulayarak yolumuza devam ediyoruz.
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Konya SMMM Odası olarak önceki yılda yakalamış olduğumuz yüksek başarıyı asla ve
asla yeterli görmüyoruz. Daha yapabileceğimiz birçok faaliyet ve hedeflerimiz var.
İnşallah birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hedeflerimizi birlikte yakalayıp Odamızı
daha iyi seviyelere çıkaracağız.
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Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde yerel medya da yapılan ve yoğun bir katılımın olduğu
ankette Odamız Konya’nın en etkili Sivil Toplum Kuruluşu seçilmiştir.
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2011 yılını hüzünleriyle sevinçleriyle geride bıraktık. Özellikle Van’da kaybettiğimiz
kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Van ile ilgili Odamız da
gerekli yardım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.2011 yılı bütün bu acı hadise ve tatsız
olaylardan ziyade Odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına başarılarla, sevinçlerle
mutluluklarla anılan bir yıl olmasını diliyoruz. 2012 yılının 2011 yılından daha da iyi bir
yıl olmasını samimiyetle arzuluyoruz.
Şahsım ve Oda Kurullarım adına yeni yılda sağlık ve mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi
diler saygılarımı sunarım.
İsmail TURAN
Başkan

GENEL BAŞKAN’IN SUNUŞU:
Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline
getirdi. İki binli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD’nin Irak işgali damgasını
vurmuştu. Geride bıraktığımız onbir yıllık sürece ise ekonomik alt üst oluşlar ve
ekonomik sorunlara çözüm bulamamanın yaratmış olduğu çaresizlikler damgasını vurdu.
Geride bıraktığımız yıl, son dört yıldır devam eden küresel ekonomik krizin en tahrip
edici dönemi oldu. Kriz 2011 yılında Euro bölgesinde yoğunlaşarak devam etti. Euro krizi,
bölgesinin diğer ekonomilerini tehdit etmekle kalmadı, Euro dışındaki ekonomileri de
olumsuz etkiledi.
2011 yılının bir diğer özelliği gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomideki
ağırlığının hissedilir bir biçimde arttığının görülmesi oldu. Genel eğilimler aynı kalmakla
beraber, birçok açıdan gelişmekte olan ülkeler bir ayrışma süreci yaşadılar. Gelişmekte
olan ülkelerin yaşadıkları hızlı büyüme sürecinin de sonuna yaklaşıyoruz. 2011 yılı sonu
itibariyle küresel ekonomik göstergeler; daha düşük büyüme hızına ve daha yüksek
enflasyona işaret ediyor.
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Küresel ekonomideki gelişmelerle birlikte ülkemiz ekonomisini değerlendirdiğimiz de
2012 yılının kritik bir yıl olacağı görülüyor. Türkiye ekonomisinin 2012 yılında en büyük
sorununun büyüme hızındaki düşüş ve enflasyon olması beklenebilir. Bu iki kriter ve
Euro bölgesindeki küçülme ile birlikte cari işlemler açığı gündemden düşebilir.
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Ekonomik göstergelerin bize önümüzdeki dönem için verdiği ip uçları ise şöyle; Euro
bölgesindeki kriz daha da derinleşecek gibi görünüyor. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş
ülkelere göre hızlı büyüme süreçleri devam edecek. Ancak, gelişmekte olan ülkelerin
büyüme hızlarının bir miktar gerileyecek. Enflasyon artacak, enerji ve gıda fiyatlarının risk
olarak varlığını korumaya devam edecek.
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Yüksek büyümeye bağlı yükselen cari işlemler açığı, Türk Lirasının reel olarak değer
kaybetmesi durumunda, ara malı ithal etmek yerine, ara malı üretiminin tercih edilecek
olmasından dolayı cari açığı frenleyecek en önemli etken olarak görülüyor.
2011 yılında parlak bir büyüme gösteren Türkiye ekonomisi için, 2012 yılında risklerin
daha da arttığını söyleyebiliriz. Avrupa’daki krizin derinleşmesi durumunda Türkiye
ekonomisi, derinleşen krizin ve çeşitlenen risklerin gölgesinde bir yıl yaşayabilir.
Son yıllarda ekonomi dışında ülkemizdeki en önemli gündem konularımızı ise tırmanan
terör olayları, başta anayasa olmak üzere yapılan yasal düzenlemeler ve toplumun çok iyi
tanıdığı insanların çeşitli suçlamalara maruz kalarak uzun tutukluluk süreleri yaşamaları
oluşturdu.
Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal zemine
sahip olması her zaman talebimiz olmuştur. TÜRMOB’un da aktif olarak içinde yer aldığı
sivil toplum kuruluşları olarak yeni Anayasa sürece aktif olarak katkı koymaya
çalışıyoruz. Bu platformda, ülke çapında örgütlü kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile işçi, memur ve işveren sendikaları konfederasyonları yer almaktadır. Bir
anlamda bu kuruluşlar vatandaş platformu olarak da görülen bu yapıya ev sahipliği
yapmaktadır.
Özel yetkili mahkemelerin görevlerinin yeniden tanımlanması, uzun tutukluluk
sürelerinin son bulması, yargının vicdanları rahatlatacak kararlar vermesi en büyük
beklentimizdir.
Yıllardır olduğu gibi en önemli beklentimiz yine terörün son bulmasıdır. Terör yüzünden
yıllardır akmakta olan kanın artık durmasıdır. Yıllardır büyük acılar çeken bu
topraklardaki insanımız artık barış istiyor, akan kanın durmasını istiyor. Huzur içinde
yaşamayı ise herkesten çok bu topraklarda yaşayanlar hak ediyor. Umarım ve dilerim ki
terör artık son bulur.
Deprem bölgesi olan ülkemizde, depremlerin açtığı yaralar sürekli yüreğimizi burkuyor.
Van depreminde kaybettiklerimiz ve sonrasında yaşanan sıkıntılar hala yüreklerimizdeki
acıyı taze tutuyor. Bu acıları yaşamamak en büyük dileğimiz ama meslek örgütü olarak
deprem gerçeğini bilerek, her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Elimizden geldiğince
yardım elimizi uzatmak durumundayız.
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2011 yılı mesleğimiz açısından da yoğun bir gündemle geçti. 2010 yılı Ekim ayında oluşan
Yönetimin birinci yılını geride bıraktık. Bu dönemde programımızdaki hedeflerimizi
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Küresel gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğinde bir
değişim ve yeniden yapılanma sürecini zorunlu kıldı. Uluslararası arenada yaşanan
mesleki gelişmelerin yakından takip edilerek mesleğimizin bu sürece sağlıklı bir şekilde
uyumunun sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu'nun
getireceği yenilikler ve değişim, mesleğimizdeki dönüşüme ivme katacaktır.
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gerçekleştirme gayreti içerisinde olduk. Özellikle TÜRMOB için en önemli gündem
maddesini, Yeni Türk Ticaret Kanunu oluşturdu. 2012 yılının ikinci yarısından sonra
uygulamaya girecek olan bu düzenlemenin, mesleğimizden beklentilerini en iyi şekilde
karşılayabilmek için, öncelikle ülke genelinde eğitim verecek eğitmenlerimizin eğitimlerini
tamamladık. Bu eğitimlerin bir parçasını oluşturan dokümanları hazırladık. 2012 yılının
ilk yarısı meslek mensuplarımız açısından yoğun bir eğitim faaliyetine sahne olacak. Bir
yandan dönem sonu işlemleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi işlemleri, diğer yandan Yeni
Türk Ticaret Kanunu, muhasebe ve finansal raporlama standartları, KOBİ TFRS, denetim
standartları ve denetim uygulamaları konularında gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri
gündemimizin önemli bir bölümünü oluşturacak.
Bu eğitim sürecini de başarıyla gerçekleştirerek, mesleğimizi yeni bir döneme hep birlikte
taşıyacağız.
Bu dönemde Başkanlar Kurulu çalışmalarımıza yeni bir format daha ekledik. Bu yeni
formatta düzenlediğimiz iki çalıştayda, idari ve mali konular ile haksız rekabet ve disiplin
işlemlerini değerlendirdik. Çalıştaylardaki temel amacımız odalar arası uygulama
birlikteliğini sağlamaktır.
2011 yılının önemli bir olayı da mesleğimiz açısından Kamu Gözetim, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurulu’nun kurulması oldu. Oluşan kurul, ikincil mevzuat
düzenlemelerini yaparak 2012 yılında çalışmaya başlayacaktır. Bu kurulumuzla işbirliği
içerisinde mesleğimize hizmet etmeye devam etme gayreti içerisinde olacağız.
TÜRMOB olarak görevimiz, muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak için
gereken alt yapıyı oluşturmaktır. Bu noktada, ülke sorunları ile mesleki sorunların
çözümünü buluşturduğumuz ortak paydadaki çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi,
uygulama ve yarattığı taleple meslek mensuplarımızın ekonomiye sağladığı katma
değerden hak ettikleri payı almalarını sağlamak olacaktır. Meslektaşlarımıza düşen en
önemli görev ise kendilerini geleceğe hazırlamalarıdır.
Birliğimizi, dayanışmamızı koruyarak, yarınları elbirliğiyle şekillendireceğiz.

Sayfa
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Ymm. Nail SANLI
TÜRMOB Genel Başkanı
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ODA’MIZIN MİSYONU VE VİZYONU:
Misyonumuz:
Tüm meslektaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek, mesleğimizi hayat
standardı yüksek meslek grupları arasına sokmaktır.
Vizyonumuz:
Önemli mesleklerden olan muhasebe mesleğinin, denetim mesleği olarak çağdaş yaşamda
yerini almasını sağlamaktır.
Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarının denetimlerine talip olacak meslek
mensubunu eğitmek ve yetiştirmektir.
TEMEL BİLGİLER:

YÖNETİM KURULU
S.N Görevi

Adı Soyadı

İli

1

BAŞKAN

İSMAİL TURAN

KONYA

2

BAŞKAN VEKİLİ

RAMAZAN BAYRAM

KONYA

SEYİT FARUK ÖZSELEK

KONYA

SÜLEYMAN ERÇİK

KONYA

3
4

BAŞKAN
YARDIMCISI
BAŞKAN
YARDIMCISI

5

SEKRETER

İBRAHİM PAPARACI

KONYA

6

SAYMAN

ABDİL ERDAL

KONYA

7

ÜYE

HALİL ANIL

KONYA

Adı Soyadı

İli

DENETİM KURULU

BAŞKAN

HALE CİVELEK

KONYA

2

BAŞKAN
YARDIMCISI

MEHMET KARA

KONYA

3

RAPORTÖR

HALİL ÖZTOK

KONYA
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DİSİPLİN KURULU
S.N Görevi

Adı Soyadı

İli

1

BAŞKAN

MEHMET ALİ YAVUZ

KONYA

2

BAŞKAN
YARDIMCISI

MUHARREM TUNCEL

KONYA

3

RAPORTÖR

RAMAZAN AÇIKYÜREK

KONYA

4

ÜYE

İSMAİL KIRKIZ

KONYA

5

ÜYE

ZEYNEL SERHAT OKUTAN

KONYA

TESMER YÖNETİM KURULU
S.N Görevi

Adı Soyadı

İli

1

BAŞKAN

İSMAİL TURAN

KONYA

2

BAŞKAN YRD.

MEHMET ESKİCİ

KONYA

3

BAŞKAN YRD.

MELİH KARA

KONYA

4

SEKRETER

ORHAN YILDIZ

KONYA

5

SAYMAN

SELAHATTİN DURGUT

KONYA

6

ÜYE

İSA ÇELİK

KONYA

7

ÜYE

ÇAĞLAYAN KOYUNCU

KONYA

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
S.N Görevi
Adı Soyadı

İli

1

BAŞKAN

İBRAHİM ATEŞ

KONYA

2

BAŞKAN VEK.

MUSTAFA ACAR

KONYA

3

BAŞKAN YRD.

İBRAHİM SAYACI

KONYA

4

SEKRETER

RAFET BAŞ

KONYA

5

RAPORTÖR

ABDULLATİF ÜNLÜZEYBEK KONYA

6

ÜYE

FEVZİ ÇAY

KONYA

7

ÜYE

YAŞAR EKİCİ

KONYA

1

ADI SOYADI
SEYİT FARUK ÖZSELEK

2

ABDİL ERDAL

- YÖNETİM

3

HALİL ANIL

-YÖNETİM

- YÖNETİM
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TESMER EĞİTİM KOMİSYONU 2010-2013
ADI SOYADI
1
ORHAN YILDIZ
2
ÇAĞLAYAN KOYUNCU
3
MUHAMMET BEZİRCİ
4
SERHAT ADEMOĞLU
5
ESİN SAAT
6
RAİF PARLAKKAYA
7
MUSTAFA KÜÇÜKBARDASLI
8
ATIF GÖKÇAYIR
9
MEHMET ÇİÇEKDAĞ
10 KADİR YAYLACI
11 İLHAMİ PATIR
12 ABDULLAH SAĞLIK

İLİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
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SOSYAL ETKİNLİKLER VE ÜYELERLE İLİŞKİLER KOMİSYONU 2010-2013
1
AHMET İÇYER
KONYA
2
HÜSNİYE KARA
KONYA
3
MEHMET AVCI
KONYA
4
VEHBİ ÇAĞLAR
KONYA
5
NEFİBE ÖZÇELEBİ
KONYA
6
İSMAİL ERSÖZ
KONYA
7
AYŞEGÜL GÜLDEMİR
KONYA
8
ALİ DONAT
KONYA
9
SALİH ARIKAN
KONYA
10 MEMDUH YILDIZ
KONYA
11 İBRAHİM KALAYCI
KONYA
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MEVZUAT VE MESLEKİ SORUNLAR KOMİSYONU 2010-2013
1
RAFET BAŞ
KONYA
2
İBRAHİM SAYACI
KONYA
3
MEHMET EMİN ARKOÇ
KONYA
4
İLHAMİ PATIR
KONYA
5
ABDULLAH SAĞLIK
KONYA
6
ALİ ALTUNEL
KONYA
7
ADEM DERVİŞ ÖZER
KONYA
8
MUSTAFA ŞEN
KONYA
9
HÜSEYİN AYBİLEK
KONYA
10 HACI AKIN
KONYA
11 SELİM DOĞDU
KONYA
12 ESADULLAH ASLAN
KONYA
13 ATIF GÖKÇAYIR
KONYA
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RECEP İŞLEYİCİ

KONYA

3

FATİH ERAVCI

KONYA

4

ZAFER ALTINOK

KONYA

5

FEYZULLAH İLERİGİDEN

KONYA

STAJYER DENETLEME KOMİSYONU 2010-2013
1
SEYİT FARUK ÖZSELEK
-YÖNETİM
2
ABDİL ERDAL
-YÖNETİM
3
HALİL ANIL
-YÖNETİM
4
METİN TOKER
-DİVAN
5
MURAT ERYILMAZ
-DİVAN
6
SELİM BİNZET
-DİVAN
7
MAHMUT ÇAĞLI
-DİVAN
8
AYŞE ARSLANPINAR
-DİVAN
9
OSMAN METE
10 OSMAN UĞURLU
11 MAHMUT ÜNLÜ
12 YASEMİN KOÇAK
13 İBRAHİM ÖZKIŞ
14 HÜSEYİN SEZEN
15 NURİ SOLAK
16 AYŞEGÜL BAYRAKCI
17 RIZA YAPRAKCI
18 AYŞEGÜL GÜLDEMİR
19 MURAT ÖZPARLAK
20 ABDULKADİR ÇETİN
21 İBRAHİM EŞEN
22 AHMET İSKENDER
23 MUSTAFA EROL ŞEFLEK
24 MEHMET KÖSEN
25 MUSTAFA METİN KANDİLLİ
26 MUSTAFA ŞARLAK
27 ALİ İHSAN KAYA
28 YALÇIN UĞUZ
29 ALİ TEBER
30 NUH GÖKKAYA

KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
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KONYA
KONYA
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BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ KOMİSYONU 20102013
1
ALİ RIZA TANAÇAR
KONYA
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

ALİ DÖĞEN
HÜSEYİN AKAT
İSMAİL ÖZSAN
AZİME ASLAN
SEBAHATTİN ESEN
FATİH BOSTAN
TALHA GÖNÇ
İLHAN ANAT
UFUK TORUS

KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR KOMİSYONU 2010-2013
S.N

ADI SOYADI

İLİ

1

MAHİR ÜSTÜNER

KONYA

2

AYKUT TAKIMCI

KONYA

3

KADİR MURAT SOYDAN

KONYA

4

KEMAL TAHİR ÖZKAN

KONYA

5

MUSTAFA ORHAN

KONYA

6

MURAT KARATAŞ

KONYA

7

MURAT AĞRIŞ

KONYA

8

AHMET ACEM

KONYA

9

MUSTAFA ESKİ

KONYA

10

RAHİM EFELER

KONYA

11

KEMAL KARAKAŞ

KONYA
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AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM VE HİBE KOMİSYONU 2010-2013
1
ORHAN YILDIZ
KONYA
2
ÇAĞLAYAN KOYUNCU
KONYA
3
KADİR YAYLACI
KONYA
4
ABDULLAH SAĞLIK
KONYA
5
MEHMET ÇİÇEKDAĞ
KONYA
6
ESİN SAAT
KONYA
7
MELİH KARA
KONYA
8
MEVLÜT FİKİRLİ
KONYA
9
ALİ RIZA TANAÇAR
KONYA
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BASIN YAYIN VE İLETİŞİM KOMİSYONU 2010-2013
1
ADEM TURAN
KONYA
2
HAKAN CEYLAN
KONYA
3
SAİM SÜRÜCÜGİL
KONYA
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DANIŞMA MECLİSİ 2010-2013
1
HÜSEYİN MENEKŞE- MECLİS BAŞKANI
2
HAKAN CEYLAN – DİVAN
3
ALİ FİKİRLİ- DİVAN
4
ALİ SELVİ
5
AHMET İÇYER
6
CELAL EMİROĞLU
7
HASAN AY
8
HASAN AKKOCA
9
MUAMMER AKTAŞ
10 ABDULLAH BAĞCI
11 HASAN AKDOĞANLI
12 HALİMULLAH GÜLTEKİN
13 MUAMMER ÇAĞLAYAN
14 ALİ İMRAN ARITAN
15 ALİ SIRRI KARABIYIK
16 HÜSNİYE KARA
17 EREN CELALOĞLU
18 EYÜP KAPLAN
19 HASAN BELLİER
20 VELİ DEMİRBAĞ
21 NİHAT ERKAN
22 ÖMER İYİÇORA
23 NECDET SERVET METİN
24 ALPASLAN BAŞYEMENİCİ
25 YUSUF IŞILAK
26 LEVENT DİNÇER
27 METİN KAYAHAN
28 NİHAT ÇELİKKOLLU
29 ERTAN NURİ CURA
30 MUSTAFA TEKDERE
31 DÖNDÜ GÜZELGÖZ
32 İNANÇ PARLAK
33 RESUL ÖZER
34 VEHBİ ÇAĞLAR
35 MUSTAFA ŞEN
36 MUSTAFA İZİ
37 MEHMET ÖZADAM
38 ATİLA ERCAN
39 AYŞE ARSLANPINAR
40 MUHAMMER SÜTÇÜ
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NEFİBE ÖZÇELEBİ
NEVBAHAR ÇOLAK TOSUN
HACI AKIN
TURAN AYAS
MEHMET ALİ MIZIRAK
ESİN SAAT
İSMAİL ÜÇBEYİAY
MEMİŞ ASLAN
KAMURAN YILMAZ
MUSTAFA ŞARLAK
OSMAN DOĞAR
CELAL UYAR
RECEP İŞLEYİCİ
NAMIK ALIŞAR
ZAHİDE DOĞAN
AYŞEGÜL BAYRAKCI
İBRAHİM BÜYÜKKARAGÖZ
KAMİL KONAKÇI
MEHMET SAY
ALİ DONAT
AHMET TUNÇ
BİLAL DEMİRCİ
ALİ ERMİŞ
AHMET UYKUSUZ
MEHMET ACAR
RİFAT KIYAK
RAHİM ERÇİK
GÖNÜL ÖZTÜRK
KADİR KAVUT
FARUK YERLİKAYA
FİKRET KÜÇÜKMUMCU
MEVLÜT GÜVEZ
MUSTAFA İBİŞ
MEHMET EMİN İŞLER
ŞÜKRÜ ÇİNİ
FAZIL MERAL
FADİME KOBİLAY
ALİ YAŞAR AY
AHMET GÜNDÜZ
RAMAZAN ACAR
MUSTAFA SIRRI DEMİREL
İSMAİL NEJDET DAYMAYCI
MUHAMMET SAĞLAM

KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
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KONYA
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KONYA
KONYA
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

KADİR YAYLACI
ABDULLAH AKKOYUN
EKREM ALTUNTAŞ
AHMET MIHÇI
AHMET DESTİCİ
SALİH OLUKÇU
MEHMET İHSAN ESEN
MEVLÜT KABAK
İBRAHİM KALAYCI
VEDAT KÜÇÜK
SEYİT KARAKOÇ
MUSTAFA KARAKAYA
ABDULLAH ŞEN
ABDURRAHMAN TANRIKUL
REMZİ KARAARSLAN
ESADULLAH ASLAN
DERVİŞ ORTASARI

KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA

MESLEKİ DENETLEME KOMİSYONU
1

ADI SOYADI
RAMAZAN BAYRAM

2

SÜLEYMAN ERÇİK

- YÖNETİM

3

HALİL ÖZBUĞDAY

- DİVAN

4

SERDAR TÜTÜNCÜ

- DİVAN

5

MUSTAFA ALTUNTAŞ

- DİVAN

6

HASAN DİNÇER

- DİVAN

7

ABDULKADİR ERKEK

8

ALİ SARAÇ

9

SABRİ YILDIRIM

10

MEHMET KAYA

11

MUZAFFER ÇELİK

12

ALİ KAĞNICI

13

MURAT ÇETİN

14

RAGIP BÜYÜKGICIK

15

YASİN AYVAZ

16

METİN ÇETİN

17

HASAN KARYEYEN

18

HÜSEYİN DURUCAN

19

ABDULLAH SAĞLIK
KONYA SMMM ODASI
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20

SALİH ARIKAN

21

SAİM SÜRÜCÜGİL

22

ALİ ÇATAL

23

HASAN HÜSEYİN BALTACI

24

ALİ DURMAZ

25

RAMAZAN ACAR M-1183

26

FERHAT FATİH KICIK

27

BAHATTİN ÇELİK

28

REMZİ KARAARSLAN

29

HİLMİ ÇINARKA

30

FUAT GÜNAL

31

YAKUP ATİK

32

YUSUF IŞILAK

33

KAMİL ER

34

İNANÇ PARLAK

35

ALİ BAK

36

FAHRETTİN UĞUR

İLÇESİ
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR

ILGIN
S.N ADI SOYADI
1 MEHMET AKKAŞ
2 HAMDİ ÇETİN
3 AHMET TURAN

İLÇESİ
ILGIN
ILGIN
ILGIN

EREĞLİ
S.N ADI SOYADI
1 SÜLEYMAN BELEN
2 EKREM BAŞSÜLLÜ

İLÇESİ
EREĞLİ
EREĞLİ
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AKŞEHİR
S.N ADI SOYADI
1 MEVLÜT TÜRKCAN
2 AYHAN KÖREKEN
3 OSMAN KARAYİĞEN
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3

NAFİZ DÖNMEZ

EREĞLİ

KARAPINAR
S.N ADI SOYADI
1 MUSTAFA AŞIROĞLU
2 RECEP YAŞAR ATABAY
3 ABDULLAH SEZER

İLÇESİ
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR

BEYŞEHİR
S.N ADI SOYADI
1 NAZIM GÜMÜŞEL
2 ABDULLAH BURÇAK
3 İZZET ÇATAL

İLÇESİ
BEYŞEHİR
BEYŞEHİR
BEYŞEHİR

SEYDİŞEHİR
S.N ADI SOYADI
1 NAZIM ACAR
2 MEHMET BALCI

İLÇESİ
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR

ÇUMRA
S.N ADI SOYADI
1 EYYÜP ÜNAL
2 SERKAN ARIKAN

İLÇESİ
ÇUMRA
ÇUMRA

İLÇESİ
KADINHANI

KULU
S.N ADI SOYADI
1 MUSTAFA BARAN
2 HALİL AYHAN

İLÇESİ
KULU
KULU

CİHANBEYLİ
S.N ADI SOYADI
1 METİN ELMAAĞAÇ
2 CAFER KENAN KART

İLÇESİ
CİHANBEYLİ
CİHANBEYLİ

YUNAK
S.N ADI SOYADI
1 ABDULKADİR ÇEVİK
2 RECEP BAYKONDU

İLÇESİ
YUNAK
YUNAK
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S.N ADI SOYADI
1 OSMAN KOYUNCU
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BOZKIR
S.N ADI SOYADI
MEHMET AKİF ÜLKER
1

İLÇESİ
BOZKIR

DOĞANHİSAR
S.N. ADI SOYADI
EROL SAĞLAM
1

İLÇESİ
DOĞANHİSAR

HÜYÜK
İLÇESİ
HÜYÜK

SARAYÖNÜ
S.N. ADI SOYADI
İSHAK EŞİYOK
1

İLÇESİ
SARAYÖNÜ

ÇELTİK
S.N. ADI SOYADI
KÜÇÜK AHMET TUROĞLU
1

İLÇESİ
ÇELTİK

Sayfa
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S.N. ADI SOYADI
İSA ŞİMŞEK
1
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ODA ORGANİZASYON YAPISI:

GENEL
KURUL
YÖNETİM
KURULU

DENETLEME
KURULU

DİSİPLİN
KURULU

YÖNETİM KURULU
SEKRETERİ

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

ODA BAŞKAN
YARDIMCISI
KOMİTELER

İLÇE
TEMSİLCİLERİ

EĞİTİM
MÜDÜRÜ

EĞİTİM ŞEFİ

KOMİTELER

GENEL İDARİ
İŞLER MÜDÜRÜ

TESMER

YÖNETİM
KURULU ÜYESİ

ODA
SEKRETERİ

STAJ MÜDÜRÜ

HAKSIZ REKABETLE
MÜCADELE KURULU

ODA SAYMANI

KOMİTELER

MUHASEBE
MÜDÜRÜ

MUHASEBE ŞEFİ

SANTRAL

DANIŞMA
GÖREVLİSİ

ÇAĞRI MERKEZİ

DEPO GÖREVLİSİ

ARŞİV GÖREVLİSİ

HİZMETLİLER

MUTFAK
GÖREVLİLERİ

TEKNİK ELEMAN

DANIŞMANLAR

BİLGİ İŞLEM

AR-GE

HUKUK

BASIN YAYIN

Sayfa
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ÖZEL KALEM
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PERSONEL DURUMU:
Odamızda 1 adet İdari Müdüre, 1 adet muhasebe Müdürü, 1 adet muhasebe
yardımcı elemanı, 1 adet veznedar, 1 adet bilgi işlem personeli, 1 adet özel kalem ve 5 adet
ara eleman olmak üzere toplam 11 adet personel çalışmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de
2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm
Dünya Ekonomisi
Genel

KONYA SMMM ODASI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

Bölgeler arasında belirgin farklılıklar gözlenmekte olsa da yeni yükselen piyasa
ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmeler genelde beklenildiği
şekilde gerçekleşmiştir. Krizden derin biçimde etilenmiş olan Merkezi ve Doğu Avrupa
ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde ekonomik toparlanma oldukça hızlı
bir biçimde gerçekleşmiş, emtia fiyatlarındaki tırmanma ikinci grup ülkelerde ekonomik
büyümeye önemli katkıda bulunmuştur. Emtia fiyatlarındaki hızlı artış Latin Amerika
ülkelerinde de ekonomik toparlanmaya olumlu katkıda bulunan başta gelen faktörlerden
biri olmuştur. Küresel arz zincirinde meydana gelen tedarik sıkıntıları ve gelişmiş ülkeler
menşeli talebe ilişkin belirsizlikler nedeniyle üreticilerin stok seviyelerini düşürme yoluna
gitmeleri nedeniyle Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinde ekonomik büyüme biraz

19

Başta A.B.D. olmak üzere finansal piyasaları ardından reel ekonomiyi derinden sarsan ve
dünya hasılasının 0.3 oranında küçüldüğü ekonomik krizin ardından 2010 yılında yeniden
ekonomik toparlanma sürecine girilmiş ve küresel ekonomide yüzde 5.1 ve gelişmiş
ekonomiler genelinde de yüzde 3.1 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Ne var ki başta
birkaç çeyrek dönem boyunca etkili olan bu büyüme sürdürülememiş ve bazıları önceden
tahmin edilen bazı risk faktörlerinin devreye girmesiyle başta gelişmiş ülkeler olmak
üzere küresel düzeyde ekonomik büyüme belirgin biçimde yavaşlamıştır. Ekonomik
krizin hafifletilmesi ve kriz sürecinin kısaltılması amacıyla alınan genişletici mali önlemler
bütçe açığı ve yükselen kamu borçluluğu sorunlarına yol açarken, bu önlemlerle yaratılan
efektif talebin özel kesimlerce devir alınarak canlı tutulması süreci beklenilenden daha
uzun bir döneme sarkmıştır. Bunun yanı sıra bazı üye ülkelerce izlenmiş olan gevşek
kamu maliye politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan kamu borç stoku sorunları ve
bunun bankacılık kesimi üzerine olan yansımaları Euro Bölgesini beklenenin çok üstünde
olumsuz biçimde etkilemiştir. Bu gelişmelere ek olarak Japonya’da yaşanan büyük
deprem ve tsunami, Orta-Doğu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan siyasi ve sosyal
huzursuzluklar ve petrol fiyatlarındaki tırmanma küresel bazda ekonomik konjonktürü
daha da karartan nedenler olmuştur. Japonya’nın karşılaştığı doğal afetlerle petrol
fiyatlarındaki artışın özellikle 2011 yılının ikinci yarısında olmak üzere gelişmiş
ekonomilerde büyüme hızını yüzde ½ oranında gerilettiği tahmin edilmektedir.
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zayıflama göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde gözlemlenen ve
yukarda kısaca temas edilen gelişmelerin sonucunda küresel ekonomik faaliyet hacmi
2011 yılının ikinci üç aylık döneminde beklenilmeyen ölçüde bir zayıflama ortaya
koymuştur.
2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm
2011 yılı sonları itibariyle küresel ekonomik görünümü oluşturan başlıca parçalar aşağıda
ana çizgileriyle verilmektedir.
Küresel finansal istikrar tekrar bozulmuştur.
Küresel kriz sonrası büyümeyi destekleyici önlemlere ve finansal sektöre sağlanan
desteklere bağlı olarak Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin mali yapılarında sorunlarla
karşılaşılmış ve bu nedenle ülke risklerinde meydana gelen yükselme, bilançolarında
yüklü miktarda kamu kağıdı bulunan bankacılık kesimini de olumsuz biçimde
etkilemiştir. Yüksek borç stoku ve bütçe açıkları ile düşük büyüme performansları bu grup
ülkelerde borçların çevrilebilirliğine ilişkin kaygıları daha da artırmış, bu durumun ülke
riskine ve borçlanma maliyetleri üzerine olan olumsuz etkileri durumu daha da
ağırlaştırmıştır. Bankacılık sektörü fonlama kanalında sıkıntı yaşanmaya başlanmış,
küresel risk iştahı azalmıştır. A.B.D.’nde federal bütçe konusundaki siyasi çekişmenin
uzaması ile birlikte Euro Bölgesindeki kamu borçları krizi küresel düzeyde güven
duygusunu zayıflatmış ve ekonomik faaliyet hacmi üzerinde yavaşlatıcı bir etki
doğurmuştur. Ekonomik toparlanma daha gecikmeli olacak ve bölgesel büyüme hız
farklılıkları sürecektir.
Ekonomik faaliyet
beklenmektedir.

hacmini

genişletici

bazı

faktörlerin

tekrar

devreye

girmesi

Yaşanan depremin ardından artan kamu harcamalarının etkisiyle Japonya’da genişleyen
ekonomik faaliyet hacmi, enerji ve gıda maddeleri fiyatlarında gözlemlenen gerilemeler ve
yeni yükselen piyasa ekonomilerinde hızlı bir artış gösteren efektif talebin önümüzdeki
dönemde küresel büyümeyi olumlu biçimde etkilemesi beklenmektedir.
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Yeni yükselen piyasa ekonomilerinde hızlı gelir artışının ve istihdam hacmindeki
büyümenin bir sonucu olarak özel kesim tüketim talebinde hızlı bir büyüme
gözlenmektedir. Ancak, ısrarlı biçimde yüksek düzeyde devam eden işsizlik hadleri ve
hane halkları bilançolarındaki düzeltme işleminin sürdürülmekte olması, reel ücret
düzeylerindeki gerileme ve azalan fon maliyeti sonucu artan şirket karlarının, tüketim
eğilimi yüksek hane halklarının talep düzeyi üzerinde bir etki yaratmıyor olması ve konut
fiyatlarının henüz istikrar kazanamamış olması, gelişmiş ülkelerde tüketim talebini baskı
altında tutan başlıca faktörler olarak önemlerini korumaktadırlar.
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Gelişmiş ülkelerde tüketim talebi artışı gecikmeli olarak gerçekleşecektir.
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Finansal istikrara ilişkin riskler yakın geçmiş dönemde önemli bir yükselme göstermiştir.
Avrupa Birliği’nde aşırı kamu borçluluk oranları ve bazı üye ülkelerde söz konusu olan
ödeme güçlüğü sonucu bilançoları zarar gören bankacılık kesiminin sermaye rasyolarını
iyileştirmeleri yolunda alınan kararın, bu bankaların kredilendirme hacimlerini daraltıcı
bir etkide bulunması beklenmektedir. Bu şekilde kredi hacminde, likilitede meydana
gelecek bir daralmanın AB’nde faaliyet hacmini olumsuz yönde etkilerken, önemli boyutta
cari açık veren bazı ülkelerde de dış finansman sorunlarına yol açması ve ekonomik
büyümeleri üzerinde olumsuz etkide bulunması beklenilmelidir. Başta A.B.D. Merkez
Bankası FED olmak üzere sağlanmakta olan geniş çaplı likidite desteğinin efektif talebi
artırmak suretiyle ekonomik büyüme üzerinde olumlu yönde etkide bulunduğu hususu
da not edilmelidir. Herne kadar dış sermaye akımları küresel finansal piyasalardaki
istikrarsızlığın ve azalan risk iştahının etkisiyle daha oynak bir seyir izlemeye başlamışsa
da yeni yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde finansal koşullar büyümeyi
destekleyici bir görünüm ortaya koymaktadır. Yüksek getiri peşindeki dış sermaye bu
ülkelerde mevcut bol likiditeyi daha da artırıcı bir rol oynamaktadır. Yeni yükselen piyasa
ekonomilerinde gözlenen hızlı büyüme ve sıkı parasal koşulların yatırımcılarda yükselmiş
olan risk algılamalarının olumsuz etkisini gidermesi, bu surette bu bölgelere olan sermaye
akımının güçlü şekilde sürmesi beklenmektedir. Mamafih, küresel büyümeyi etkileyecek
aşağı yönlü risklerin güçlenmesiyle, yeni yükselen piyasa ekonomileri, kendi ulusal
bankalarının finansal yapısını bozacak ölçüde, efektif talep düzeyinde bir azalma, dış
sermaye akımlarında ters yönde bir hareket ve borçlanma maliyetlerinde bir artışla karşı,
karşıya kalabilirler.
Krize karşı alınan mali önlemler ılımlı hale getirilirken parasal politikalar etkinliğini
korumaktadır.
Gelişmiş ülkelerde izlenmekte olan genişletici para politikalarının (A.B:D.’nde
uygulamaya konulmuş olan hacimli parasal genişletme politikası –QE 2 gibi) ekonomik
büyümeyi destekleyici etkilerinin sürmesi beklenmektedir. İsviçre ve Japonya merkez
bankaları yakın geçmiş dönemde yeni parasal genişleme kararları almış, FED, en azından
2013 yılı sonuna kadar, ekonomik koşulların istisnai ölçüde düşük politika faiz düzeyleri
uygulaması gerektireceğini açıklamış ve Avrupa Merkez Bankası da likidite artırıcı
nitelikli faaliyetlerini hızlandırmıştır.
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Gelişmiş ülkelerde hükümetler küresel krizin derinliğini azaltmak ve süresini kısaltmak
için başvurmuş oldukları mali özendirme önlemlerini yükselen bütçe açıkları ve bunun
yol açtığı yüksek kamu borçluluk düzeyi nedeniyle geri çekmektedirler. 2010 yılında
Kanada, Almanya, Japonya ve A.B.D.’nde genişletici mali politikaların sürdürülmesine
devam edilirken diğer ülkelerde sıkılaştırılması cihetine gidilmiş, küresel bazda mali
politika nötr bir görünüm ortaya koymuştur. 2011 yılını ilk yarısında birçok ülkede mali
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Yeni yükselen piyasa ekonomilerinin birçoğunda her ne kadar merkez bankaları sıkı para
politikası izliyorlar ve kredi hacmini daraltmak için çeşitli önlemlere başvuruyorlarsa da,
reel faiz hadleri halen düşük düzeyde bulunmakta ve kredi hacmi genişlemesini
sürdürmektedir.
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yapının daha güçlü hale getirilmesi yolunda önlemler alınmış, bu kapsamda A.B.D.’nin
yapısal bütçe açığı GSYH’nın yüzde ½’si oranında azaltılmıştır. Mali politikaların 2012
yılında daha da sıkılaştırılması beklenilmekte olup, bu şekilde mali özendirme
önlemlerinden sıkılaştırma politikasına dönülmesinin kısa vadede ekonomik faaliyet
hacmi üzerinde daraltıcı etkide bulunması tahmin edilmektedir.
Küresel ekonomik görünüm bölgeden bölgeye büyük farklılık göstermektedir.
Konjonktürel döngü ülkeden ülkeye büyük bir çeşitlilik sergilemekte olup gelişmiş ülkeler
durgunluk ve atıl kapasite sorunu ile yüz yüze bulunurken, yeni yükselen piyasa
ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomilerde aşırı ısınma durumu söz konusudur.
Krizden derin biçimde etkilenmiş olan birçok gelişmiş ve yeni yükselen piyasa
ekonomisinde 2011 yılının ilk yarısında hasıla düzeyleri kriz öncesi düzeylerine yaklaşmış
ise de, halen İtalya ve İspanya’da göreli düşüklüğünü korumaktadır, Japonya’da ise hasıla
düzeyi deprem ve tsunamiden büyük zarar görmüştür. Kriz sürecinde hasıla kayıpları
krizin merkezinde yer alan A.B.D., İngiltere’de ve Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile
özellikle Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerde göreli olarak
yüksek olmuştur.
Yakın geçmiş dönemde küresel bazda tüketici ve çekirdek enflasyon düzeyleri göreli
olarak yüksek seyretmiştir. Enflasyonist baskılar halen özellikle yeni yükselen piyasa
ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerde yüksek seyretmektedir. Önümüzdeki dönemde
enflasyon haddi üzerinde başlıca üç alandaki gelişmenin etkili olması beklenmektedir.
Bunlar petrol ve gıda fiyatlarının küresel piyasalarda izleyeceği seyir, kapasite kullanım
oranları ile hasıla açıklarının ülkeler itibariyle nasıl bir görünüm sergileyeceği ve
hükümetlerce ve merkez bankalarınca izlenecek politika ve uygulamaların kredibilite
seviyesi olacaktır.
IMF Dünya Ekonomik Görünümü Projeksiyonları (% değişim)
(Eylül 2011)
2011
1.6
1.5
1.6
2.7
1.7
0.6
1.7
-0.5
1.1
3.6
4.7

2012
-0.7
1.9
1.8
1.1
1.3
1.4
0.3
1.4
2.3
1.6
3.7
4.5

2012*
5.1
1.2
1.8
-0.5
0.3
9.2
-2.2
-0.1
1.7
0.6
2.6
3.3

Gelişmiş Ekonomiler
A.B.D.
Euro Bölgesi
Almanya
Fransa
İtalya
Avrupa Birliği
Japonya
İngiltere
Diğer Gelişmiş Ekonomiler
Yeni Sanayileşen Asya Ekonomileri
Yeni Yükselen Piyasa ve Gelişmekte
Olan Ekonomiler
Merkezi ve Doğu Avrupa
Bağımsız Devletler Topluluğu
Rusya

-3.7
-3.5
-4.3
-5.1
-2.6
-5.2
-4.2
-6.3
-4.9
-1.1
-0.7

3.1
3.0
1.8
3.6
1.4
1.3
1.8
4.0
1.4
5.8
8.4

2.8
-3.6
-6.4
-7.8

7.3
4.5
4.6
4.0

6.4
4.3
4.6
4.3

6.1
2.7
4.4
4.1

5.4
1.1
3.7
3.3
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Gelişmekte olan Asya ülkeleri
Çin
Hindistan
Latin Amerika ve karayipler
Brezilya
Meksika
Orta-Doğu ve Kuzey Afrika
Dünya Hasılası2 (% değişim)
Dünya Ticaret Hacmi
(mal ve hizmetler)
Emtia Fiyatları ($)
Petrol (değişik cins ortalaması)
Yakıtdışı (ihracat ağırlıklı ortalama)
Tüketici Fiyatları
Gelişmiş Ekonomiler
Yük. Piyasalar ve Gelişmekte Olanlar
Libor (%) ($ mevduatı üzerinde)

7.2
9.2
6.8
-1.7
-0.6
-6.2
2.6
-2.3

9.5
10.3
10.1
6.1
7.5
5.4
4.4
4.0

8.2
9.5
7.8
4.5
3.8
3.8
4.0
3.0

8.0
9.0
7.5
4.0
3.6
3.6
3.6
3.2

7.3
8.2
7.0
3.6
3.0
3.5
3.2
2.5

-10.7

12.8

7.5

5.8

3.8

-36.3
-15.7

27.9
26.3

30.6
21.2

-3.1
-4.7

-4.9
-14.0

0.1
5.2
0.1

1.6
6.1
0.5

2.6
7.5
0.4

1.4
5.9
0.5

1.6
6.2
0.9

*24 Ocak 2012 tarihli IMF WEO Güncelleme Raporu tahminleri
1 Satınalma gücü paritesine göre
2 Piyasa döviz kurları bazında

Diğer taraftan Ekonomik İşbirliği ve kalkınma Örgütü Kasım ayında yayınlamış olduğu
“Dünya Ekonomik Görünümü” Raporunda, ekonomik gelişmelerin önemli ölçüde Euro
Bölgesinin borç krizine ilişkin olarak alınacak politika önlemleri ile A.B.D.’nin güdeceği
mali politikaya bağlı olduğu ve bu alanlarda vuku bulacak gelişmelerin nitelik ve
zamanlamanın
taşıdığı
belirsizlik
nedeniyle,
yapılan
projeksiyonların
değerlendirilmesinde bu durumun dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. OECD
yakın gelecek dönemde bölge geneli itibariyle çok zayıf bir ekonomik büyüme ve Euro
Bölgesinde de zayıf bir resesyon tahmininde bulunmakta ve bu dönemi çok tedrici bir
toparlanmanın izleyeceği beklentisini dile getirmektedir.
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1999-2008
2009 2010 2011 2012 2013
Reel GSYH Büyümesi (% değişim)
2.5
-3.8 3.1
1.9
1.6
2.3
Hasıla Açığı (GSYH’nın %’si)
0.7
-4.4 -3.2 -3.1 -34
-3.1
İşsizlik Haddi (İşgücünün %’si)
6.4
8.2
8.3
8.0
8.1
7.9
Enflasyon (Tüketici)
2.7
0.5
1.8
2.5
1.9
1.5
Mali Denge (GSYH’nın %’si)
-2.2
-8.3 -7.7 -6.6 -5.9 -5.1
Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı Görünümü
24 Ocak 2012 tarihinde ‘Dünya Ekonomik Görünümü’ güncelleme Raporunu yayınlayan
Uluslar arası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesinde finansal sektör ve reel kesimde karşr
karşıya bulunulan sıkıntıların daha da derinleşmesinin küresel ekonomi açısından yol
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Raporda OECD üyesi ülkeler genelinde 1999-2008 döneminde ortalama yıllık yüzde 2.5
oranında reel anlamda büyüyen GSYH’nın 2009 yılında yüzde 3.8 oranında küçüldüğü,
2010 yılında ise tekrar toparlanma süreci içersine girerek yüzde 3.1 oranında büyüdüğü
belirtilmektedir. OECD’ye göre bölge genelinde büyümenin yavaşlaması, bu çerçevede
2011 yılında reel büyümenin yüzde 1.9’a ve 2012 yılında da yüzde 1.6’ya gerilemesi daha
sonra tedrici bir toparlanmayla 2013 yılında yüzde 2.3’e tırmanması tahmininde
bulunulmaktadır.
OECD Ekonomik Görünüm Projeksiyonları
(OECD Bölgesi)
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açtığı olumsuzluklar ışığında, küresel büyümeye ilişkin tahminlerini keskin biçimde aşağı
yönlü revize etmiştir. IMF, Güncelleme Raporuna ilişkin açıklamasında beklentilerin
karardığı ve finansal istikrara ilişkin risklerin arttığına dikkat çekmiştir. IMF, yılın
sonlarında Euro Bölgesi krizinin, A.B.D., gelişmekte olan ülkeler ile yeni yükselen piyasa
ekonomilerini olumsuz biçimde etkileyecek yeni bir sürece girmiş olması neticesinde
Bölgenin 2012 yılında ılımlı bir resesyona gireceğini ifade etmiştir. Güncelleme raporunda
yer verilen görüş ve beklentiler aşağıda ana çizgileriyle verilmektedir.
Gelişmiş ülkeler genelinde 2012 yılında büyüme hızının Eylül ayında yapılmış olan
tahmine göre ¾ puan düşürülerek yüzde 1.2 oranında gerçekleşmesi 2013 yılında ise biraz
toparlanmayla büyüme hızının 1.9’a yükselmesi beklenmektedir. Dünya hasılasındaki
büyümenin ise bu yıl yüzde 3.3 2013 yılında da yüzde 3.9 oranında gerçekleşeceği
tahmininde bulunulmaktadır. Şu anda zayıf bir görünüm ortaya koyan küresel ekonomi
durgunluğa girme tehlikesi altında bulunmakta olup, bu tehlike özellikle Avrupa için söz
konusu olmakla beraber tüm dünyayı giderek daha derinleşen bir biçimde
etkileyebilecektir. Avrupa’daki krizin derinleşmesi halinde dünya yeni bir resesyona
girebilir. A.B.D. ekonomisinde yakın geçmiş dönemde gözlemlenen olumlu gelişmeleri
dikkate alarak IMF bu ülkeye ilişkin olarak Eylül 2011 WEO Raporunda vermiş olduğu
yüzde 1.8 oranındaki 2012 yıllı büyüme oranında aşağı yönlü bir düzeltme ihtiyacı
hissetmemiş ve aynen muhafaza etmiştir.
Ock 2011’de yayınlanan IMF WEO Güncelleme Raporuna göre yeni yükselen piyasa
ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerde 3012-13 yıllarında ortalama büyüme hızı yüzde
5 ¾ olacaktır ki, bu oran 2010-11 döneminde gerçekleşmiş olan 6 ¾ oranından belirgin
biçimde ve Eylül ayı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda öngörülmüş olan büyüme
hızından da ½ puan düşüktür. Büyüme hızında öngörülen bu yavaşlama hem gelişmiş
ülkelerdeki ekonomik görünümün kötüleşmesini hem bu grup ülkelerin önde gelenlerinin
bazılarında iç talebin zayıflamış olmasını yansıtmaktadır. Genelde büyüme hızının ¾
puan düşürülmesine rağmen Asya’nın yeni yükselen piyasa ekonomilerinin 2012-13
döneminde güçlü biçimde yüzde 7 ½ oranında büyümesi beklenmektedir.
Libya’daki durumun düzelmesi ve petrol ihraç eden diğer bazı bölge ekonomilerinin güç
kazanması sonucu Orta-Doğu ve Kuzey Afrika’da büyümenin güçlü seyretmesi
beklenmekte olup, buna karşılık petrol ithalatçısı bölge ülkelerinde ekonomik büyüme,
siyasi alanda tanık olunan dönüşüm sürecinin beklenenden uzun vakit almasından ve dış
çevrede bozulan koşullardan olumsuz etkilenecektir.

KONYA SMMM ODASI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

Euro Bölgesi ile güçlü ticari ve finansal ilişkiler içersinde olmaları nedeniyle Euro
Bölgesinde yaşanan krizin olumsuz etkilerinin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri üzerinde
ağır olması beklenmektedir.
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Küresel yavaşlamanın etkileri başta Güney Afrika olmak üzere bazı istisnalar dışında bu
güne kadar Sahra altı Afrikası’nda sınırlı kalmıştır, bölgede 2012 yılında ortalama büyüme
hızının yüzde 5 ½ oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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Türkiye Ekonomisi
Genel
Başta Euro Bölgesi ekonomileri olmak üzere önemli dış ticaret ortaklarımızda küresel kriz
sürecinde yaşanan ekonomik küçülme, artan işsizlik düzeyleri, keskin bir düşüş sergileyen
varlık fiyatlarının servet etkisi ve hane halkları ile iş aleminin beklentilerindeki
bozulmalar, farklılıklar göstermekle beraber, hemen tüm ülkelerde tüketim ve yatırım
taleplerinde ciddi boyutta bir daralmayı beraberinde getirmiştir. Daralan dış talebe bağlı
olarak ülkemiz ihracatında keskin bir düşüş yaşanmış diğer taraftan dış finansman
olanaklarında meydana gelen daralma, bankalar ve şirketlerin net dış borç ödeyicisi
durumuna gelmeleri ve geleceğe ilişkin beklentilerdeki bozulma nedeniyle 2009 yılında
tüketim ve yatırım talebinde ciddi boyutta daralma gözlenmiştir. Bu olumsuz konjonktür
ülkemiz ekonomik faaliyet hacminde 2008 yılının son çeyreği ile başlayan ve dört dönem
boyunca devam eden keskin bir küçülmeyi beraberinde getirmiştir. Küresel düzeyde
toparlanma belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte yurtiçi talebi ve üretimi artırmaya
yönelik olarak Hükümetçe alınan önlemlerin de katkısıyla, yüzde 14.7 oranında rekor
düzeyde bir küçülmenin yaşandığı 2009 yılı ilk çeyrek döneminin ardından ekonomide
göreli iyileşme belirtileri ortaya çıkmış ve yılın son çeyrek döneminde yeniden büyüme
süreci içersine girilmiştir. Belirsizliklerin azalması, tüketici güven duygusunun pekişmesi
ve kredi koşullarının iyileşmesi tüketim ve yatırım kararlarını olumlu biçimde etkileyerek
yurtiçi talebi artırmıştır. 2009 yılının ilk yarısında yüzde 11.1 oranında küçülen ekonomi
2010 yılının ilk yarısında yüzde 11.0 oranında büyüme kaydetmiştir. Ekonomi yılın
üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemlerinde de sırasıyla yüzde 5.3 ve 9.2 oranlarında
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Makroekonomik politikalarda yapılacak gevşemeler gelişmiş ülkelerden gelen talepteki
daralmayı büyük ölçüde gidereceği ve küresel risk algılaması büyüyeceği cihetle krizin
diğer bölgeler üzerindeki olumsuz etkisinin daha hafif biçimde seyredeceği tahmin
edilmektedir. Birçok yeni yükselen piyasa ekonomisi ve gelişmekte olan ülke açısından
yapılan tahminler daha güçlü emtia fiyatlarına işaret etmektedir. IMF tarafından yapılan
açıklamada Euro Bölgesi için 2012 yılında ekonomik büyümenin, Eylül raporunda yapılan
tahminin 1.6 puan düşürülmesiyle (-) 0.5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği. bu çerçevede
bu yıl İtalya’nın yüzde 2.2, İspanya’nın ise yüzde 1.7 oranında küçüleceği tahmininde
bulunulmuştur.
IMF’ye göre öncelikle yapılması gereken işler güven ortamını pekiştirmeye dönük
politika önlemlerinin alınması ile kamu mali yapılarının iyileştirilmesi, şirketlerin
borçluluk oranlarının düşürülmesi, piyasaya daha çok likidite sağlanması ve para
arzındaki değişimlerin sterilize edilmesi faaliyetlerini idame ettirecek şekilde ekonomik
büyümeyi destekleyerek Euro bölgesindeki krizin önüne geçilmesidir.
Diğer önde gelen gelişmiş ekonomilerde ise alınması gereken gereksinimleri, ekonomik
toparlanmayı idame ettirirken, orta vadeli mali dengesizliklerin halli cihetine gidilmesi,ve
finansal sistemin arızalarının giderilmesi ile reforma tabi tutulması çalışmaları
oluşturmaktadır.. Yeni yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerde
ekonomik alanda kısa vadede benimsenecek politikaların odak noktasına IMF’ye göre, iç
talep büyümesi hızında yaşanan durulma ile gelişmiş ekonomilerden gelen dış talepteki
yavaşlamaya karşı alınacak önlemler yerleştirilmelidir.
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büyüme göstererek bu eğilimini sürdürmüş ve yılın tamamı itibariyle GSYH’daki büyüme
önceki yıla göre yüzde 9.0 oranında gerçekleşmiştir.
Küresel kriz ertesinde ekonomik toparlanma ile birlikte 2009 yılının son çeyrek
döneminde başlayan ve 2010 yılı boyunca gözlemlenen hızlı büyüme 2011 yılının ilk üç
çeyrek döneminde de yaklaşık aynı hızı koruyarak sürmüştür. GSYH reel anlamda önceki
yılın aynı dönemlerine göre 2011 yılında sırasıyla I. çeyrek dönemde yüzde 12.0, II. Çeyrek
dönemde yüzde 8.8 ve III. Çeyrek dönemde de yüzde 8.2 oranında büyüme kaydetmiştir.
Yılın ilk dokuz aylık bölümü itibariyle ekonomik büyüme önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 9.6 olarak gerçekleşmiştir.

KONYA SMMM ODASI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

2009 yılı son çeyrek döneminden başlayarak ekonomik faaliyet hacminde gözlenen
canlanma ve hasıla artışı etkisini tedrici bir biçimde istihdam hacmi üzerinde de
göstermiştir. Ekim 2009—Ekim 2010 döneminde toplam işgücü sayısında 554 bin kişilik
bir artış olmasına rağmen, istihdam hacminde 953 bin kişilik bir genişleme meydana
gelmesi suretiyle toplam işsiz sayısı anılan dönemde 398 bin kişilik azalma meydana
gelmiştir. Ekonomik toparlanmanın ivme kazanan bir şekilde devam etmesi, işsizlik
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Gerçekleştirilen reformların ve uygulamaya konulmuş olan makroekonomik politika
önlemlerinin desteğiyle ve uluslar arası piyasalardaki likidite bolluğunun katkısıyla
küresel krizi göreli olarak daha hafif atlatan Türkiye ekonomisi son sekiz üç aylık dönem
boyunca dikkat çekici bir hızla büyüme göstermiştir. Ancak ekonomik büyüme giderek
daha etkili bir biçimde, iç tüketim ve yatırım talebi ve bu parametrelerin şekillendirdiği
ithalat hacmi ile beslenen bir yapı kazanmıştır. Bu süreci, düşük faiz hadleri ve kısa vadeli
sermaye girişleri ile birlikte Türk Lirasındaki değer kazanımını yansıtan bir güçlü kredi
hacmi genişlemesi desteklemiştir. Cari işlemler hesabı açığında önemli bir kırılganlık
kaynağı olabilecek boyutta hızlı bir genişleme olmuştur. 2011 yılının ilk dokuz aylık
dönemi itibariyle cari açık/GSYH oranı yüzde 9.8’e tırmanmıştır. 2010 yılı sonlarından
buyana TL. değerinde gözlenen erimenin maliyetlere yansıması, vergi ve fiyatları merkezi
otorite tarafından belirlenen bazı mal ve hizmet fiyatlarında yapılan ayarlamaların etkisi
ve dahili arz olanaklarındaki sıkıntıların bir sonucu olarak enflasyon haddi de tırmanma
göstermiştir. Dış borçlanma ve varlık satışıyla finanse edilen tüketim ve yatırım talebi
ekonomide kırılganlığı artırmıştır. Yabancı sermaye girişleri esas itibariyle ekonomik
kırılganlığa yol açan kısa vadeli kredilerden oluşmuş, ve bu nitelikteki borçlanma hızlı bir
tırmanma sergilemiştir. Bu dış fon akımları bankalara yönlendiği cihetle dış finansman
teminindeki bir daralma doğrudan kredi hacmini baskılayıcı bir etki yaratacaktır. Aylık
ortalama net yabancı sermaye girişi 2010 yılı ilk iki çeyrek döneminde 7.8 milyar Dolar
düzeyinde gerçekleşmişken, yılın üçüncü çeyrek döneminde 3.2 milyar Dolara düşmüştür.
Bankacılık kesimi dışındaki özel sektörün döviz tabanlı yükümlülükleri önemli ölçüde
yükselmiş olup, bu kesimin TL.’ndaki bir değer kaybına olan duyarlılığını çok artırmıştır.
Kasım 2011 ayı sonu itibariyle özel sektörün dış borcu 28ç6 milyar Dolar bölümü kısa
vadeli olmak üzere 152.9 milyar Dolara tırmanmış bulunmaktadır. Kamu kesimi mali
yapısındaki iyileşme süreci devam etmekte olup, kamu borç stoku/GSYH oranı düşmeye
devam etmektedir. Mali durumdaki bu iyileşmede hızlı ekonomik büyüme alınan vergi
borcu yeniden yapılandırma kararları, hızlı bir büyüme gösteren ithalat hacmi de önemli
rol oynamıştır.

K

O

N

Y A

S E R B E S T M U H A S E B E C İ
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

haddindeki düşüşün hızlanarak sürmesini sağlamıştır. Ekim 2011 dönemi itibariyle
mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 454 bine gerilerken yine Ekim
dönemleri itibariyle son üç yıldaki işsizlik oranları yüzde 13.0, yüzde 11.2 ve yüzde 9.1
olmuştur. 2010 ve 2011 yılları Ekim ayları itibariyle, işgücünde 1 milyon 66 bin kişilik bir
artış olmasına rağmen, işsiz sayısında 447 bin kişi düzeyinde önemli bir azalış meydana
gelmiştir.
Son iki yıllık dönemde gerçekleşen hızlı ekonomik büyüme doğal olarak gücünü sanayi
sektörünün canlılığı ile pekiştirmiştir. Toplam sanayi üretim endeksi 2011 yılı Kasım
ayında 2010 yılı Kasım ayına göre yüzde 8.4 oranında artış göstermiş olup, son bir yıllık
dönemde alt sektörler itibariyle artış, imalat sanayinde yüzde 7.6, madencilik
taşocakçılığında yüzde 2.9 ve enerji sektöründe de yüzde 16.9 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Kasım 2011 ayı itibariyle son ir yıllık dönemde takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretim endeksi artış oranı toplam sanayide yüzde 5.2 olurken, imalat sanayinde yüzde 4.2
olarak gerçekleşmiş, diğer ana alt sektörler itibariyle arındırılmamış endeks değişimine
göre bir farklılık olmamıştır.
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Sayfa

Ekonomik toparlanma süreci, gelirlerdeki ve güven duygusundaki iyileşmenin yol açtığı
tüketim artışı, ithalat hacmindeki hızlı genişleme ve not edilmesi gereken bir ısrarla
sürdürülen bütçe disiplini ile faiz hadlerinde gerçekleşen belirgin gerileme 2010 ve 2011
yılları merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını belirleyen temel faktörler olmuştur.
Dolaylı vergi tahsilatındaki önemli artış sonucu bütçe gelirlerinin yüzde 16.4 ve
harcamaların ise yüzde 6.4 oranında artış gösterdiği ve genel anlamda olumlu bir
görünüm ortaya koyan merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı uygulaması ile, önceki yıla göre
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Genelde küresel düzeyde yaşanan gelişmelere paralel olarak enerji ve temel emtia
fiyatlarındaki düşmenin ve toplam talepteki daralmanın bir sonucu olarak ülkemizde kriz
sonrasında enflasyon haddinde ciddi bir yavaşlama meydana gelmiş ve bu eğilim 2009 yılı
boyunca sürmüştür. İç talepteki belirgin canlanma , TL.’nın değerli konumunu
sürdürmesi, mevsim koşulları ve uluslararası piyasalarda petrol ve emtia fiyatlarının
sergilediği tırmanma eğilimi 2010 yılında TÜFE ve ÜFE oranlarındaki gelişmelerde rol
oynayan başlıca unsurlar olmuştur. Önceki yılın aynı ayına göre Aralık 2010 ayında TÜFE
artışı yüzde 6.4, ÜFE artışı ise yüzde 8.87 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında enflasyon ilk
aylarda hızlı bir düşüş sergileyerek yıllık bazda yüzde 3.99’a kadar (Mart ayı) düştükten
sonra yılın ikinci çeyrek döneminden başlayarak, döviz kurlarındaki hareketliliğin de
katkısıyla, hızlı bir tırmanma süreci içersine girmiştir. Enflasyonda 2011 yılında önceki
yıla göre tanık olunan 4.0 puanlık artışın son üç aylık dönemde gözlemlenen hızlı
tırmanma sonucu meydana geldiği gözlenmiştir. 2011 yılında tüketici fiyatları endeksi
yüzde 10.45 oranında, üretici fiyatları endeksi ise daha yüksek hızla yüzde 13.33 oranında
artış sergilemiştir. TÜFE’de 2011 yılı zarfında meydana gelen yüzde 10.45 oranındaki
artışın 3.26 puanı gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan, 1.1 puanı ise alkollü
içecekler ve tütün mamullerindeki fiyat artışlarından kaynaklanmıştır, Üretici Fiyat
Endeksi (ÜFE) küresel toparlanma ile birlikte tırmanan enerji ve emtia fiyatlarının
etkisiyle 2011 yılı başlarında yüksek düzeyde seyretmiştir. Yıllık bazda Nisan ayında
yüzde 8.21 ile en düşük değerine inen ÜFE daha sonra sürekli bir tırmanma ile yıl
sonunda yüzde 13.33 gibi yüksek bir düzeye ulaşmıştır.
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bütçe açığı yüzde 56.5 oranında daralırken faiz dışı fazla 24.8 milyar TL. öngörülen tutarın
yaklaşık üç katı üzerinde gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2011 yılında 17.4 milyar TL. tutarında açık verirken, toplam brüt
borç stoku da önceki yıl sonuna göre 40.5 milyar TL. artış göstererek Aralık ayı sonu
itibariyle 514.1 milyar TL.’na yükselmiştir. Bu alanda olumlu bir gelişme kamu borçlanma
faiz düzeyinde gözlenmiştir. Enflasyon haddindeki düşüş, likiditenin arttırılması, Merkez
Bankasınca 2008 yılı sonbaharından itibaren politika faiz hadlerinin kararlı ve ciddi
biçimde düşürülmesi ve bunun piyasa faiz hadlerine yansıması ile risk algılamalarındaki
iyileşme son üç yıllık dönemde Hazinenin borçlanma maliyetlerinin keskin biçimde
düşürülebilmesine olanak vermiştir. 2008 yılı Aralık ayında yüzde 18.6, 2009 yılı Aralık
ayında yüzde 9.0 olan TL. cinsi iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama faiz düzeyi, Aralık 2010
ayında yüzde 7.7’ye gerilemiştir. Yılın ilk on ayı itibariyle yaklaşık önceki yılın aynı ayları
düzeyinde seyreden ortalama faiz haddi Kasım 2011 ayında keskin bir yükselme
göstermiş ve yüzde 10.6’ya çıkmıştır. 2009 yılı Aralık ayında yüzde 18.6 olan yıllık
ortalama bileşik faiz haddi 2010 yılı Aralık ayında yüzde 8.1’e gerilemiştir. 2011 yılı Kasım
ayı sonu itibariyle iç borçlanma bileşik maliyeti cüzi bir artışla yüzde 8.5 olarak
gerçekleşmiştir.
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Dış ticaret dengesindeki bu radikal bozulma doğrudan 2011 yılı cari işlemler hesabına
yansımış ve yılın ilk onbir aylık döneminde cari işlemler hesabı açığı önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 77.7 oranında çarpıcı bir genişlemeyle 70.2 milyar Dolara ulaşmıştır.
2010 ve 2011 yılları boyunca ülkemizde gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi, istihdam hacmi,
sanayi üretimi ve kamu maliyesi alanında gözlemlenen ve yukarıda sıralanan bu olumlu
gelişmelere makroekonomik denge ve sürdürülebilirlik açılarından bakıldığında,
ekonomik gidişatın ciddi boyutta kırılganlık riski ve uzun vadeli büyüme ve refah artışı
alanlarında dikkate alınması gereken önemli kaygı unsurları taşıdığı görülecektir. Zira iç
tasarruf hacmi yetersizdir. Büyüme dış tasarruflarla desteklenen iç talep genişlemesine
bağlı olarak seyretmiştir. İç taleple dış talep arasında giderek önem kazanan ve 2011 yılı
sonlarına kadar önemini yitirmemiş olan bir ayrışma gözlemlenmektedir. Türk Lirasının
değerli konumunu sürdürmesini ve bu şekilde enflasyon haddinin baskı altında
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2011 yılı gelişmeleri, dış ticaret ve ödemeler dengesi alanlarında bir önceki yılda cereyan
ettiği biçimde olumsuz ve ekonomik kırılganlığı arttırıcı nitelikte bir görünüm ortaya
koymuştur. Başta Euro Bölgesi ekonomileri olmak üzere belli başlı ticaret ortaklarımızda
ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi ve bilahare tekrar bozularak resesyona
meyletmesi, TL.’nın yıl içinde giderek hızlanan biçimde değer kaybına rağmen dış talebi
olumsuz yönde etkilemiştir. Buna mukabil yılın önemli bir bölümünde değerli konumunu
muhafaza eden TL.’nın ithal mallarını ve girdilerini göreli olarak ucuz ve çekici hale
getirmesi, petrol ve emtia fiyatlarının biraz durulmakla beraber yüksek seviyelerini
koruması ayrıca canlı seyreden tüketim ve yatırım talebi, ithalatın çok süratli bir biçimde
genişlemesi sonucunu doğurmuştur. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde, önceki yılın aynı
dönemine göre ihracat hacmi 20.0 oranında artarken, ithalat hacmi yüzde 33.5 oranında
dramatik bir artış göstermiştir. Dış ticaret açığı yılın onbir aylık döneminde 97.7 milyar
Dolara ulaşmıştır.
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tutulmasını ön planda gözeten mevcut döviz fiyatlandırması, tüketim talebini ve ithalatı
artırmakta buna karşılık üretimin ve istihdamın yurtdışına kaydırılmasını
özendirmektedir. Kaygı verici boyuttaki dış ticaret ve cari işlemler hesabı açıkları
doğrudan yatırımlarla değil, kısa vadeli borçlanma ve varlık satışıyla finanse
edilmektedir. Bu durum gelecekte sağlanabilecek sürdürülebilir ulusal refah ve istihdam
hacmi artışı açısından olumsuz bir görünüm ortaya koymaktadır. Kamu maliyesindeki
düzelme ise kayıtdışılığın azaltılması ve beyannameye tabi gelir vergisi tahsilatı artışından
değil, önemli ölçüde tüketim ve ithalat artışının getirdiği KDV ve ÖTV tahsilatı
artışlarından kaynaklanmıştır.
Genel Makroekonomik Denge
2010 yılında toplam yurtiçi hasılanın yüzde 71.3’ü yerleşik hanehalklarınca, yüzde 14.3’ü
ise kamu kesimi tarafından tüketim amaçlı olarak talep edilmiştir. 2011yılının ilk dokuz
aylık dönemi itibariyle yerleşik hanehalklarının ve kamu kesiminin toplam tüketim
harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 84.3 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ve
sonraki yılın ilk dokuz aylık döneminde hanehalklarının tüketim talebi sırasıyla yüzde 6.7
ve yüzde 9.2 gibi dikkat çekici bir hızla genişleme göstermiştir. Görüldüğü gibi ülkemizde
tasarruf eğilimi düşüktür ve toplam tasarruflar, ekonomik büyüme için gerekli olan
yatırım hacminin finansmanını karşılamamaktadır. Bu nedenle ekonomik büyüme önemli
tutarda dış kaynak girişine bağlı bulunmaktadır. Kamu kesimi bugüne kadar uzanan
uzun bir dönemde sürekli biçimde borçlanma gereksinimi duymuştur. Bu durum
finansman kaynaklarının kamu kesimince kullanılmasını zorunlu kılarak, reel faiz
hadlerinin 2009 yılı son çeyrek dönemine kadar olan çok uzun bir dönem boyunca yüksek
düzeylerde seyretmesine ve özel kesimin yatırım heves ve olanaklarının kısıtlanmasına
neden olmuştur. - 2002 yılı sonlarında yüzde 39.0’a kadar çıkan reel faiz hadleri 2005 yılı
ortalarından 2006 yılı başına kadar olan dönem dışında sürekli yüzde 10.0 oranının
üstünde seyretmiştir.
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2011*
1 101 285

Sayfa

Toplam Tüketim

Ekonominin Genel Dengesi (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)
2008
2009
2010
781 984
817 529
941 206
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2001 yılı ekonomik krizini izleyen dönemde ise özellikle 2003 yılından başlayarak, Türk
Lirası’nın değer kazanımı süreci ithal malları için satınalma gücü artışı sağlayarak özel
kesimin tüketim eğilimini kamçılamış, yatırım mallarını göreli olarak daha ucuz hale
getirmiştir. Diğer taraftan küresel likidite bolluğunun olanaklı kıldığı düşük faiz hadleri
yatırım harcamalarını canlandırmış ve sonuçta sözü edilen dönemde Türkiye’nin, özel
kesim ve kamu sektörünün birlikte verdiği önemli boyuttaki tasarruf açığını gösteren cari
işlemler hesabı açığı 2007 yılı itibariyle GSYH’nın yüzde 5.7’sine ulaşmış, 2008 yılında ise
yüzde 5.6 olarak gerçekleşmiştir. Ekonominin yüzde 4.7 oranında küçüldüğü 2009 yılında
gerileyerek yüzde 1.1’e düşen cari açık 2010 yılında tekrar hızlı bir genişleme göstermiş ve
yüzde 5.5 olarak gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatı (cari işlemler hesabı) açığı
2011 yılında hızlanarak büyümüş ve yılın ilk dokuz aylık dönemi itibariyle yüzde 9.8’e
tırmanmıştır.
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Kamu
Özel
Toplam Yatırım
Sabit Sermaye yatırımı
Kamu
Özel
Stok Değişimi
Toplam Yurtiçi Talep
Net Mal ve Hizmet İhracatı*
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Gayrisafi Milli Harcanabilir Gelir

95 463
686 431
210 339
191 815
39 123
152 692
18 524
992 233
- 42 135
950 098
942 224

107 361
710 168
145 559
163 986
39 342
124 644
-18 427
963 088
-10 529
952 635
943 317

120 543
820 664
223 499
210 394
47 064
163 330
13 105
1 164 706
-60 956
1 103 750
1 094 856

1411 397
959 888
288 106
282 691
57 111
225 580
5 415
1 389 391
-107 938
1 281 000
1 271 892

* Gerçekleşme Tahmini
** Yılın ilk dokuz aylık döneminde (-) 86 873 milyar TL. düzeyinde gerçekleşmiştir.

Net mal ve hizmet ihracatının GSYH’ya olan oranı 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla yüzde
(–) 5.2 ve yüzde (–) 4.4 olarak gerçekleşmiştir. Küresel kriz nedeniyle dış ticaret açığının
daralması ve yatırım hacminde keskin bir düşüş olması sonucu 2009 yılında net mal ve
hizmet ihracatı önceki yıla ilişkin 42 135 milyon TL.’ndan, 10 529 milyon TL.’na gerilemiş
ve GSYH’ya olan oranı sözkonusu yılda keskin bir düşüşle yüzde 1.2 olarak
gerçekleşmiştir. Ancak daha sonra hızlı bir genişleme gösteren net mal ve hizmet ihracatı
açığı 2010 yılında 61 milyar TL. 2011 yılının ilk dokuz aylık döneminde de 86.9 milyar TL.
düzeyine ulaşmıştır.
2012-2014 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa göre net mal ve hizmet ihracatının
GSYH’ya olan oranının 2012 yılında yüzde (–) 7.1 oranında gerçekleşmesi
öngörülmektedir.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
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2011 yılı III. Çeyrek döneminde GSYH önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlar
üzerinden yüzde 17.4 oranında bir büyüme sergileyerek 348.8 milyar TL. düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özel tüketim, yatırım ve kamu tüketim harcamaları
hacminde gerçekleşen hızlı genişlemeler başta gelen temel unsurlar olurken, mal ve
hizmet ihracatı hacminin ithalat hacmindeki genişlemeden daha hızlı büyüme göstermesi,
net ihracat hacmindeki gelişmenin uzun bir aradan sonra ekonomik büyümeye pozitif
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Küresel krizin yansımasıyla dört dönem boyunca devam eden bir ekonomik küçülme
döneminin ardından 2009 yılının son çeyrek döneminde yeniden büyüme sürecine giren
Türkiye ekonomisi bu büyüme sürecini resesyonu izleyen sekiz dönem boyunca dikkat
çekici bir hızla ve kesintisiz biçimde sürdürmüştür. 2010 yılı genelinde reel anlamda
yüzde 9.0 oranında büyüyen GSYH, 2011 yılında birinci ve ikinci üç aylık dönemlerde
sırasıyla yüzde 12.0 ve yüzde 8.8 oranında genişlemiş, üçüncü çeyrek dönemde ise biraz
yavaşlamakla beraber, beklentilerin üzerinde yüzde 8.2 oranında büyümüştür. 2011 yılının
ilk dokuz aylık dönemi itibariyle önceki yılın aynı dönemine göre GSYH sabit fiyatlar
üzerinden 9.6 oranında büyürken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yurtiçi hasıla
üçüncü çeyrek dönemde bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 1.7 oranında yükselmiştir.
Dünya ekonomileri genelinde 2011 yılı üçüncü çeyrek dönem büyümesinde Türkiye
yüzde 8.2 ile ikinci sırada yer almıştır.
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katkıda bulunması sonucunu doğurmuştur. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
GSYH büyüme oranları ise 2011 yılının ilk üç çeyrek döneminde sırasıyla yüzde 1.9, yüzde
1.1 ve yüzde 1.7 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde gerçekleşen
GSYH büyümesine ekonomik faaliyet alanları itibariyle göz atıldığında, toplam sanayi
sektöründe yüzde 8.4, inşaat sektöründe yüzde 10.6, ticaret sektöründe yüzde 9.4,
ulaştırma haberleşme sektöründe yüzde 9.7, hizmetler sektörü genelinde yüzde 9.8
oranında büyüme gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Sözü edilen dönemde imalat sanayi
alt sektöründe ise yüzde 8.9 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı
dönemine göre I. Çeyrekte yüzde 7.5, II. Çeyrekte yüzde 6.1 oranında büyümenin
gerçekleşmiş olduğu tarım sektöründe, yılın üçüncü çeyrek döneminde hasıla artışı yüzde
4.5 oranında gerçekleşmiştir. Yakın geçmiş dönemde krizden olumsuz biçimde en çok
etkilenmiş olan ve 2009 yılında yüzde 16.1 oranında küçülme gözlemlenmiş olan inşaat
sektöründe 2010 yılının ilk çeyrek döneminde başlayan büyüme süreci –baz etkisinin de
katkısıyla - hızlanarak devam etmiş ve 2010 yılı genelinde bu sektörde reel anlamda yüzde
17.5 oranında dikkat çekici bir büyüme gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründeki canlılık biraz
yavaşlama göstermiş olsa da 2011 yılında da devam etmiş ve çeyrek dönemler itibariyle
sırasıyla, yüzde 14.7, yüzde 13.0 ve yüzde 10.6 oranında genişleme kaydedilmiştir.
Sektörlerin GSYH içindeki paylarında 2010 yılı değerleri esas alındığında, 2011 yılı üçüncü
çeyrek döneminde gerçekleşen büyümeye tarım sektörü 0.37 puan, imalat sanayi 1.4 puan,
ulaştırma 1.2 puan, ticaret 1.4 puan, inşaat 0.43 puan katkıda bulunmuştur.
2011 yılı üçüncü üç aylık dönemde gerçekleşen GSYH büyümesine talep unsurlarında,
harcamalarda gözlemlenen gelişmeler açısından bakıldığında, yukarda ifade edildiği gibi,
toplam harcamalar içinde yaklaşık yüzde 70 oranında bir ağırlığa sahip olan yerleşik
hanehalkları tüketiminde gerçekleşen yüzde 7.0 ve yine toplam harcamalar içinde 2011 yılı
itibariyle yüzde 18 oranında bir ağırlığa sahip olan özel kesim yatırım harcamalarında
gözlemlenen yüzde 17.2 oranındaki genişlemeler, 2011 yılı üçüncü çeyrek döneminde
tanık olunan GSYH büyümesinde önde gelen iki faktör olmuştur. Toplam efektif talep
içersinde yaklaşık yüzde 13 oranında bir paya sahip olan kamu kesimi tüketim
harcamalarında yılın üçüncü çeyrek döneminde gerçekleşen yüzde 13.7 oranındaki dikkat
çekici genişleme bu dönem GSYH büyümesinde rol oynayan bir diğer önemli unsur
olmuştur.
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Kredi arzına ilişkin olarak alınan kısıtlayıcı önlemler ve TL.’nın değer kazanımı ithalat
hacminde son yıllarda gözlenen hızlı genişlemenin 2011 yılı üçüncü çeyrek döneminde
göreli olarak yavaşlamasında başta gelen etkenler olmuştur. 2010 yılı genelinde reel
anlamda yüzde 20.7 oranında genişleyen mal ve hizmet ithalatı 2011 yılı birinci ve ikinci
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2010 yılı genelinde yüzde 15.1 oranında bir büyüme gösteren kamu kesimi yatırım
harcamalarındaki genişleme 2011 yılında biraz zayıflayarak devam etmiş ve bu harcama
kalemindeki ilk dokuz aylık artış önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 olmuştur.
Özel sektör gayrisafi sabit sermaye yatırımları 2011 yılında da dikkat çekici canlılığını
sürdürmüş ve bu harcama kalemi çeyrek dönemler itibariyle sırasıyla yüzde 38.4, yüzde
34,1 ve yüzde 17.2 oranında büyüme sergilemiştir. Üçüncü çeyrekte özel yatırım
harcamalarında belirgin bir yavaşlama gözlemlenmektedir.
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çeyrek dönemlerinde sırasıyla yüzde 27.3 ve yüzde 19.2 oranında büyüme sergilemiştir.
Üçüncü çeyrek dönemde belirgin bir yavaşlama gösteren ithal talebindeki artış, önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3’te kalmıştır. 2010 yılı genelinde yüzde 3.4 oranında ve
2011 yılı ilk iki çeyrek döneminde sırasıyla yüzde 8.8 ve yüzde 0.6 oranında zayıf bir
genişlemenin olduğu mal ve hizmet ihracatı yılın üçüncü çeyrek döneminde canlanma
göstermiş ve yüzde 10.8 oranında büyümüştür. Bu dönemde ihracatın ithalattan daha hızlı
büyüme göstermiş olması net ihracatın GSYH’ya pozitif katkıda bulunması sonucunu
getirmiştir.
Dönemler İtibariyle GSYH Gelişmeleri
(Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre % Olarak)
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Yukarıda verilen Grafikten açık biçimde izlenebildiği gibi ülkemiz ekonomisi yaşanan
derin ekonomik kriz ertesinde küresel düzeyde dikkat çekici bir hızda büyüme
gerçekleştirmiştir. Ancak bu hızlı büyümenin değerlendirilmesinde büyümenin itici
güçleri, niteliği, finansman biçimi ve ekonominin genel dengesi göz önünde
bulundurulmalıdır. Ekonomi, esas itibariyle yurt içi talebe bağlı olarak ve yurtiçi tasarruf
haddinin yetersizliği sonucu, cari işlemler hesabında büyük boyutta bir açığı beraberinde
getirerek büyümektedir. Geçtiğimiz dönemde küresel büyümenin zayıf görünümü,
gelişmiş ülke merkez bankalarının genişletici para politikası uygulamalarını uzun süre
devam ettirmelerine neden olmuş, buna bağlı olarak artan küresel likidite ile gelişmekte
olan ülkelere sermaye akımları hızlanmış ve bu ülkelerin ulusal paraları değer
kazanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda ülkemizde uyarılan tüketim ve yatırım talebiyle
birlikte hem firmaların hem de hanehalklarının kredi kullanımı hız kazanmış, ekonomi
büyük ölçüde yurt içi talebe bağlı olarak büyümüştür. Kamu ve özel kesimin tasarruf
açıkları toplamından oluşan cari işlemler hesabı açığı 2011 yılının ilk onbir aylık
döneminde 70.2 milyar Dolara ulaşmıştır. Anılan yılın ilk dokuz aylık dönemi itibariyle
cari işlemler hesabı açığının GSYH’ya olan oranı yüzde 9.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu açık
dış borçlanmayla ve varlık satışıyla finanse edilmektedir. Ekim ayı sonu itibariyle özel
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2011 yılı üçüncü çeyrek dönemde gerçekleşen yüzde 8.2 oranındaki büyümeye efektif
talebin bileşenlerinin katkısı açısından bakıldığında, yerleşik hanehalklarının tüketiminin
5.0 puan, kamu tüketiminin 1.8 puan özel yatırımların 2.8 puan, stok değişiminin (-) 1.6
puan katkıda bulunmuş olduğu görülmektedir.
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sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli borçların tutarı 126.1 milyar Dolara, kısa
vadeli borçlarının tutarı ise 27.7 milyar Dolara ulaşmıştır. Euro Bölgesindeki kamu borç
stoku ve bankacılık sektörü sorunları nedeniyle dış finansman olanaklarında ciddi bir
daralma olması sözkonusudur.
Bu hususlar ekonomik büyümenin borçlanmaya dayalı tüketim artışına değil de, dış talep
genişlemesine ve inovasyona dayalı sınaileşmeye dayalı olmasının, daha düşük hızda
ancak sürdürülebilir nitelikte bir büyüme sürecine geçilmesinin büyük önem taşıdığını
açıkça ortaya koymaktadır.
İstihdam
2007 yılı ortalarından itibaren hissedilmeye başlanan ve 2008 yılı Ağustos ayında A.B.D.
Lehman Brothers yatırım bankasının iflas etmesiyle patlak veren küresel finansal kriz
etkisini giderek reel sektör üzerinde göstermiş ve başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere
bazı yeni yükselen Asya ekonomileri dışında hemen tüm ülkelerde derin bir resesyona yol
açmıştır. Reel ekonomilerde krizi beraberinde getiren küresel finansal kriz daha sonra
başta A.B.D. ve AB üyesi ülkeler olmak üzere dramatik bir işsizlik krizine dönüşmüştür.
Ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi ve kriz sürecinde meydana gelen bazı önemli
yapısal değişimler nedeniyle küresel düzeyde işsizlik haddinde ancak uzun dönemde ve
tedrici bir iyileşmenin olacağı tahmin edilmektedir. Küresel kriz istihdam hacmi üzerinde
yol açtığı derin ve yapışkan daralma ve mavi yakalıların pazarlık gücünde neden olduğu
erime ile en olumsuz ve tahrip edici etkisini çalışan kitleler üzerinde hissettirmiştir.
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Bu gelişmeler sonucu Aralık 2007 dönemi itibariyle 2 436 bin kişi olan işsiz sayısı, Ağustos
2008 dönemi itibariyle 2 438 bine, Eylül döneminde 2 548 bine ve Ekim döneminde 2 687
bine ve Aralık döneminde de 2 995 bine yükselmiştir. 2009 yılı son çeyrek döneminden
itibaren güçlü bir biçimde başlayan ekonomik toparlanma olumlu etkisini istihdam hacmi
ve işsizlik oranı üzerinde de göstermiştir. 2009 yılı Ekim ayı itibariyle 3 milyon 299 bin
olan işsiz sayısı 2010 yılı Ekim ayında 2 milyon 901 bin kişiye gerilemiş, ekonomik
toparlanmanın ivme kazanan bir şekilde devam etmesi, işsizlik haddindeki düşüşün
hızlanarak sürmesini sağlamıştır. Ekim 2011 dönemi itibariyle mevsim etkilerinden
arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 454 bine gerilerken yine Ekim dönemleri itibariyle son üç
yıldaki işsizlik oranları yüzde 13.0, yüzde 11.2 ve yüzde 9.1 olmuştur. 2010 ve 2011 yılları
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Küresel finansal krizin yol açtığı likidite sıkışıklığı ve başta Euro Bölgesi ekonomileri
olmak üzere gelişmiş ülkelerin büyüme hızında tanık olunan keskin düşüş ve ekonomik
daralma ülkemiz üzerinde asıl etkisini sermaye çıkışı, likidite sıkışıklığı ile dış ve iç talep
daralması yoluyla göstermiştir. Bu süreçte başta ihracat ağırlıklı sektörler olmak üzere
üretim düzeylerinde önemli gerilemeler meydana gelmiştir. Bozulan beklentiler, azalan
likidite ve risk primi ile faiz farklarının artışı, geçmiş yakın dönemde yoğun biçimde dış
borçlanmaya gitmiş olan şirketleri olumsuz biçimde etkilerken, bankaların
kredilendirmede daha seçici ve ihtiyatlı bir tutum takınmaları, şirketleri azalan taleple
birlikte üretim düzeylerini düşürmeye ve istihdam hacimlerini daraltmaya hatta iflasa
zorlamıştır. Bu dönemde şirketler net dış borç ödeyicisi bir konumda olmuşlardır.
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Ekim ayları itibariyle, işgücünde 1 milyon 66 bin kişilik bir artış olmasına rağmen, işsiz
sayısında 447 bin kişi düzeyinde önemli bir azalış meydana gelmiştir.
İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
(Ekim ayları itibariyle)
Çalışma çağı nüfusu (000 kişi)
İşgücüne katılma oranı (Yüzde)
İşgücü (000 kişi)
İstihdam (000 kişi)
İşsiz (000 kişi)
İşsizlik oranı (Yüzde)
Tarım dışı
Genç nüfus*
* 15-24 yaş grubundaki nüfus

Türkiye
2010
2011
52 788 53 928
49.0
50.0
25 873 26 939
22 972 24 486
2 901 2 454
11.2
9.1
14.1
11.6
21.3
17.4

Kır
2010
16 150
53.8
8 689
8 132
557
6.4
13.8
14.2

Kent
2010
2011
36 638 37 156
46.9
47.6
17 183 17 688
14 840 15 722
2 344 1 966
13.6
11.1
14.1
11.5
25.0
20.3

2011
16 772
55.2
9 252
8 764
448
5.3
11.8
11.8

2011 yılı Ekim ayı itibariyle istihdam edilenlerin yüzde 25.7’si tarım, yüzde 19.0’u sanayi,
yüzde 7.2’si inşaat ve yüzde 48.0’i de hizmetler sektöründe çalışmaktadırlar.
Yeni nüfus projeksiyonları bazında Ekim 2011 ayı için yapılan tahminlere göre ise son bir
yıllık dönemde tarım sektöründe çalışanların istihdam edilenler toplamı içindeki payının
değişim göstermediği, inşaat sektörünün payının 0.6 puan arttığı, buna karşılık sanayi
sektörünün payının 0.6 puan, hizmetler sektörünün payının 0.1 puan azaldığı
gözlemlenmiştir. Son bir yıllık dönemde tarımda çalışanların sayısı 387 bin kişi, tarım dışı
sektörlerde çalışanların sayısı 1 milyon 127 bin kişi artmıştır.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise Ekim 2010 - Ekim 2011 döneminde
toplam işgücü hacmi 1 milyon 76 bin kişilik artışla 26 milyon 882 kişiye ulaşırken,
istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 519 bin kişilik bir artışla 24 milyon 371 bin kişiye
yükselmiş, bu dönemde işsiz sayısında 443 bin kişilik azalma gözlemlenmiş ve işsizlik
oranı yüzde 11.5’ten, yüzde 9.4’e gerilemiştir.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri
(Bin Kişi ve % Olarak)
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Fiyat Gelişmeleri
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Ekonomik daralmanın yol açtığı iç talep daralması ve küresel kriz süreciyle birlikte
uluslararası piyasalarda petrol ve temel emtia fiyatlarında meydana gelen çarpıcı
gerilemeler ile birlikte dış talep koşullarındaki zayıflama 2008 yılının son çeyreğinde
enflasyon haddinde gözlemlenmeye başlanan düşme eğiliminde rol oynayan başlıca
unsurlar olmuştur. Enflasyon haddinde gözlemlenen bu gerileme 2009 yılı boyunca da
etkisini sürdürmüştür. 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Tüketici Fiyatları Endeksi’nde
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6.25
oranında artış meydana gelmiştir. 2010 yılında ekonomik toparlanmaya bağlı olarak iç
talepte ciddi bir canlanmaya tanık olunurken, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere önde
gelen ticaret ortaklarımızın ekonomilerinde hüküm sürmekte olan zayıf görünüm dış
talebi olumsuz etkilemiştir. 2010 yılı enflasyon haddini belirleyen bu talep koşullarının
yanı sıra hızlanan sermaye girişlerinin Türk Lirasının değerini ve yeni yükselen piyasa
ekonomilerindeki hızlı büyümenin emtia fiyatlarını yukarı yönlü baskı altında tutması da
ülkemizde fiyat hareketlerini etkileyen diğer önemli faktörler olmuştur.
2010 yılında tüketici fiyatları endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre Aralık ayı itibariyle
yüzde 6.40 ile yaklaşık önceki yıla ilişkin yüzde 6.53 düzeyinde gerçekleşirken, on iki aylık
ortalamalar bazında 8.57 ile önceki yıla göre (% 6.25) belirgin bir yükselme göstermiştir.
TÜFE’de 2010 yılı zarfında meydana gelen yüzde 6.4 oranındaki artışın 1.93 puanı gıda ve
alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan, 1.31 puanı ise alkollü içecekler ve tütün
mamullerindeki fiyat artışlarından kaynaklanmıştır, TÜFE artışını etkileyen bir diğer
harcama kalemi ise toplam hanehalkı harcamaları içinde yüzde 13.9 oranında bir ağırlığa
sahip olan ulaştırma harcamalarında meydana gelen yüzde 6.78 oranındaki yükselme
olmuştur.
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2011 yılında tüketici fiyatları endeksi toplam hanehalkı harcamaları içinde 1/3 oranında
(gıda ve alkolsüz içecekler = % 26.78 + alkollü içecekler ve tütün = % 5.90) temel bir
ağırlığa sahip olan gıda, içecek ve tütün mamulleri fiyatlarındaki artışlardan derin
biçimde etkilenmiştir. Zira TÜFE’de 2011 yılı zarfında meydana gelen yüzde 10.45
oranındaki artışın 3.26 puanı gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan, 1.1 puanı ise
alkollü içecekler ve tütün mamullerindeki fiyat artışlarından kaynaklanmıştır, TÜFE
artışını etkileyen bir diğer harcama kalemi ise yüzde 15.15 oranında bir ağırlığa sahip olan
ulaştırma harcamalarında meydana gelen yüzde 12.22 oranındaki yükselme olmuştur.
Bir önceki yılın aynı ayına göre Aralık 2011 ayı sonu itibariyle tüketici fiyatları endeksinde
en yüksek artış yüzde 18.50 ile ‘alkollü içecekler ve tütün’ harcamalarında gerçekleşmiş,
onu yüzde 12.22 ile ‘ulaştırma’, yüzde 12.21 ile ‘gıda ve alkolsüz içecekler’ yüzde 11.04 ile
‘ev eşyası’ harcamaları izlemiştir.
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2011 yılında enflasyon ilk aylarda hızlı bir düşüş sergileyerek yıllık bazda yüzde 3.99’a
kadar (Mart ayı) düştükten sonra yılın ikinci çeyrek döneminden başlayarak, döviz
kurlarındaki hareketliliğin de katkısıyla, hızlı bir tırmanma süreci içersine girmiş ve
Ağustos ayı itibariyle yaklaşık önceki yıl düzeyi olan yüzde 6.65 düzeyine çıkmıştır.
Enflasyonda önceki yıla göre tanık olunan 4.0 puanlık artışın son üç aylık dönemde
gözlemlenen hızlı tırmanma sonucu meydana geldiği gözlenmiştir.
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Mal ve hizmetler gruplarında yer alan başlıca kalemlerde 2010 ve 2011 yıllarında meydana
gelmiş olan fiyat değişimleri aşağıda verilmektedir.
Yıllık Yüzde Değişim %
TÜFE
.Mallar
Enerji
Gıda ve alkolsüz içecekler
Enerji ve gıda dışı mallar
Hizmetler
Kira
Lokanta ve oteller
Ulaştırma
Haberleşme

2010

2011

6.40
7.18
9.96
7.02
6.09
4.24
3.96
9.76
7.04
-3.51

10.45
11.97
10.36
12.21
12.51
6.27
4.71
8.20
9.48
1.04

Tüketici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim Oranları
4

3,27
3

2,42

% Değişim

2

1,85

1,83

1,73

1,45
1,23
1
0,73
0,41

0,87
0,58
0,42

0,73

0,6

0,75

0,58

0,4
0,03

0
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs
-0,36

Haziran
-0,56

Temmuz
-0,41
-0,48

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık
-0,3

-1
-1,43

-2
2010 Yılı

2011 Yılı
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Tüketici fiyatları yılın ilk aylarında ılımlı düzeyde seyrederken Üretici Fiyat Endeksi
(ÜFE) küresel toparlanma ile birlikte tırmanan enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle 2011
yılı başlarında yüksek düzeyde seyretmiştir. Ancak daha sonra özellikle gelişmiş ülkelerde
ekonomik görünümün bozulması ve temel mal fiyatlarının tekrar durulma sürecine
girmesiyle yılın ortalarına doğru ÜFE yıllık bazda giderek yavaşlama göstermiştir. Döviz
kurunda tanık olunan gelişmelerin de etkisiyle, dalgalanmalar göstermekle beraber ÜFE
Ağustos ayından itibaren yüksek düzeyde seyretmiştir. Yıllık bazda Nisan ayında yüzde
8.21 ile en düşük değerine inen ÜFE daha sonra sürekli bir tırmanma ile yılsonunda yüzde
13.33 gibi yüksek bir düzeye ulaşmıştır. 2011 yılı üretici fiyatları endeksine sektör ve alt
sektörler itibariyle bakıldığında yıllık artış oranının ÜFE kapsamında yüzde 17.07
oranında ağırlığa sahip tarım sektöründe yüzde 10.54, yüzde 82.93 oranında ağırlık
taşıyan sanayi sektöründe yüzde 13.92 ve enerji sektöründe yüzde 6.38 olduğu
görülmektedir. Yüzde 72.95 oranında ağırlığa sahip ‘imalat sanayi’nde yıllık fiyat artışı
yüzde 14.49 olurken, petrol ve doğal gaz fiyatlarının gelişmiş ülkelerde hüküm süren
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Tüketici fiyat endeksinin yıl içersinde sergilemiş olduğu salınımlarda ‘işlenmemiş gıda
ürünleri’
fiyatlarında ve döviz kurunda meydana gelen oynamalar ile tüketim
vergilerinde yapılan değişiklikler etkili olmuştur.
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ekonomik durgunluk nedeniyle önceki yıla göre daha ılımlı bir seyir göstermesi sonucu,
‘elektrik, gaz, su’ grubu temel mal fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 6.38 düzeyinde
gerçekleşmiştir.

Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim Oranları
3

2,5

2,38

2,35

2

1,94
1,76

1,72
1,66

1,22

% Değişim

1,6

1,55

1,5

1,31

1,21

1,15

1

0,5

1
0,65

0,61

0,58

0,51
0,16

0,15
0,01

0
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

-0,5

Haziran

-0,03
Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım
-0,31

Aralık

-0,5

-1
-1,15
-1,5
2010 Yılı

2011 Yılı

TÜFE ve ÜFE Yıllık Değişim Oranları
(Oniki Aylık Ortalamalara Göre)
14
12,72
12
11,09
10,44
10

9,6

9,34
8,76

8,57

% Değişim

8,18

8,52

8
6,31
6

6,47
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2

1,23

0
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2007 yılında önceki yıla göre yüzde 7.0 oranında büyüyen toplam sanayi üretimi küresel
krizden ciddi biçimde etkilenmiştir. Krizin yansımasıyla yaşanan kredi sıkışıklığı ile iç ve
dış talep daralması Ağustos 2008 ayından başlayarak ülkemizde sınai üretim faaliyetini
giderek ağırlaşan biçimde olumsuz yönde etkilemiştir. 2008 yılı Temmuz ayına kadar olan
dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre daha yüksek gerçekleşen aylık toplam sanayi
üretim endeksi, Ağustos ayıyla birlikte düşüşe geçmiş ve bu eğilimini 2009 yılının Ekim
ayına kadar olan 14 aylık dönemde ısrarlı biçimde sürdürmüştür. Sanayi üretim endeksi
önceki yıla göre 2008 yılında yüzde 0.6 ve 2009 yılında da yüzde 9.9 oranında
küçülmüştür. Bir yılı aşan bu küçülme sürecinde en keskin üretim düşüşü 2009 yılı Şubat
ayında yaşanmış ve 2008 yılı
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Sınai Üretim
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Şubat ayına göre madencilik ve taşocakçılığı üretimi endeksi yüzde 17.1 oranında, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 26.0 oranında ve elektrik, gaz ve su sektörü üretim endeksi
de yüzde 9.6 oranında daralma sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre daha düşük
olmakla beraber, aylık sanayi üretim endeksi Mart 2009 ayından başlayarak yükselme
süreci içersine girmiş, dalgalanmalar göstermekle beraber bu eğilimini 2011 yılı sonuna
kadar sürdürmüştür. Toplam sanayi üretimi 2010 yılında önceki yıla göre yüzde 13.1
oranında güçlü bir büyüme sergilerken, büyüme oranı madencilik ve taşocakçılığı
sektöründe yüzde 2.1, imalat sanayinde yüzde 14.4 ve elektrik, gaz, buhar sektöründe
yüzde 8.3 olmuştur.
Son iki yıllık dönemde gerçekleşen hızlı ekonomik büyüme doğal olarak gücünü sanayi
sektörünün canlılığı ile pekiştirmiştir. Toplam sanayi üretim endeksi 2011 yılı Kasım
ayında 2010 yılı Kasım ayına göre yüzde 8.4 oranında artış göstermiş olup, son bir yıllık
dönemde alt sektörler itibariyle artış, imalat sanayinde yüzde 7.6, madenciliktaşocakçılığında yüzde 2.9 ve enerji sektöründe de yüzde 16.9 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Kasım 2011 ayı itibariyle son bir yıllık dönemde takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretim endeksi artış oranı toplam sanayide yüzde 5.2 olurken, imalat sanayinde yüzde 4.2
olarak gerçekleşmiş, diğer ana alt sektörler itibariyle arındırılmamış endeks değişimine
göre bir farklılık olmamıştır.
İktisadi faaliyet alanları bazında bakıldığında Kasım 2011 ayı itibariyle önceki yılın aynı
ayına göre üretim endeksi artışı, ara malı imalatında yüzde 5.3, dayanıklı tüketim malı
imalatında yüzde 19.5, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 5.0, enerji üretiminde
yüzde 10.9 ve sermaye malı üretiminde yüzde 15.9 olmuştur. İmalat sanayi alt
sektörlerinde ise önceki yılı aynı ayına göre motorlu kara taşıtlarında yüzde 10.0, elektrikli
teçhizatta yüzde 16.2, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerde yüzde 54.8, kauçuk ve
plastik ürünlerde yüzde 7.1, mobilya üretiminde yüzde 15.3, ana metal sanayinde yüzde
4.0 olmuştur. Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinde ise yüzde 15.1 oranında
daralma gözlemlenmiştir. Kasım 2011 ayı itibariyle 2005=100.0 bazına göre endeks değeri
toplam sanayide 126.7 olurken, aramalı sanayinde 121.0, dayanıklı tüketim mallarında
144.0, dayanıksız tüketim mallarında 123.9, enerjide 130.3 ve sermaye malı sanayinde
135.9 olmuştur. Kriz öncesine göre en hızlı üretim artışı dayanıklı tüketim mallarında
gözlemlenmiştir.
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Arındırılmamış ve sadece takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksleri ancak
2010 yılı Ekim ayında daha önce en yüksek düzeyine ulaşmış olduğu Mart 2008 yılına
ilişkin değeri geçebilmişken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim
endeksi ancak 2010 yılı Aralık ayında Mart 2008 değerini geçebilmiştir. ( Mart 2008 =122.0 ,
Aralık 2010 = 127.2)
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Toplam Sanayi Aylık Üretim Endeksi
(2005 = 100.0)
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Kapasite Kullanımı
Küresel finansal piyasalarda gözlemlenen sarsıntının ciddi biçimde hissedildiği 2008 yılı
Ağustos ayından başlayarak sanayi üretim endeksinde ve büyüme hızında meydana gelen
çanak biçimindeki gelişme doğal olarak kapasite kullanım oranlarında da kendini
göstermiştir. Merkez Bankası tarafından yayınlanmasına başlanmış olan verilere göre 2008
yılı Eylül ayından itibaren üretim değeri ağırlıklı imalat sanayi kapasite kullanım oranında
başlayan düşme eğilimi giderek şiddetlenmiş ve 2009 yılının Mart ayında yüzde 58.7 ile en
düşük düzeyine inmiştir. 2009 yılı Nisan ayından başlayarak toparlanma eğilimi içersine
giren ‘kapasite kullanım oranı’ tedrici, ancak ısrarlı bir yükselme eğilimi sergilemiş ve
ancak 16 aylık bir uzun dönemin ardından 2010 yılı Nisan ayında yüzde 70 düzeyinin
üzerine çıkabilmiştir. Kriz sürecinde kapasite kulanım oranında gözlemlenen bu keskin ve
ısrarlı gerilemede en önemli unsurlar iç talep ve dış talep yetersizliği olmuştur. 2010 yılı
son çeyrek döneminde yüzde 75-76 aralığında seyreden kapasite kullanım oranı 2011
yılının ilk dört aylık döneminde 73.0-74.9 aralığında gerçekleşmiş, anılan yılın geri kalan
dönemi boyunca tekrar güçlenmiş ve yüzde 75’in üzerine çıkmıştır. Ekim 2011 ayı yüzde
77.0 ile kapasite kullanım oranının en yüksek düzeyde gerçekleştiği ay olmuştur.
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Kapasite kullanım oranı Aralık 2011 ayı gelişmelerine bakıldığında, imalat sanayi
genelinde yüzde 75.5 olan kullanım oranının, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 76.0,
dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73.7, tüketim mallarında yüzde 74.1, gıda ve
içeceklerde yüzde 72.3, ara mallarında yüzde 77.1 ve yatırım mallarında yüzde 75.1 olarak
gerçekleşmiş olduğu gözlemlenmektedir.
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Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da yukarda belirtilen sürece
paralel bir gelişme göstermiş Aralık ayı dışında 2008 yılı boyunca yüzde 70.5-80.1
aralığında seyreden endeks yine çanak benzeri ve 13 ay süren bir gerilemenin ardından ilk
kez 2010 yılı Ocak ayında yüzde 70’in üzerine çıkabilmiştir. Mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım endeksi 2011 yılı boyunca yüzde 73.5-76.8 aralığında
seyretmiştir.

K

O

N

Y A

S E R B E S T M U H A S E B E C İ
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı
(Ağırlıklı Ortalama %)
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Kamu Maliyesi
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2011 yılında bütçe açığı önceki yıla göre yüzde 56.5 oranında bir daralma ile 17.4 milyar
TL. olarak gerçekleşirken, ‘faiz dışı fazla’ ise üç katı bir artışla 24.7 milyar TL.’na
yükselmiştir. Bu olumlu gelişmede vergi gelirlerinin 2010 yılına göre nominal yüzde 20.5
ve reel anlamda yüzde 13.2 oranında dikkat çekici bir yükselme göstermesinin yanı sıra
bütçe giderlerinin nominal yüzde 6.4 oranında genişlemeyle reel olarak yaklaşık aynı
düzeyini koruması etkili olmuştur. Bütçe gelir ve giderleri öngörülen hedefler itibariyle
değerlendirildiğinde, giderlerin yüzde 100.2 oranında yaklaşık hedeflenen düzeyde
gerçekleşmesine karşılık gelirlerin yüzde 106.0 oranında yüksek bir düzeyde gerçekleşmiş
olduğu görülmektedir. Merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı uygulamasındaki bu olumlu
gelişme bütçe açığının GSYH’ya olan oranına da yansımış ve bir önceki yıl itibariyle yüzde
3.6 olan ve Orta Vadeli Programda (2012-2014) yüzde 1.7 olarak öngörülen söz konusu
oran yaklaşık yüzde 1.3’e düşmüştür.
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2009 yılının son çeyrek döneminden başlayarak tekrar canlı büyüme dönemine geçilmesi
ve bu büyüme sürecinin kesintisiz sekiz dönem boyunca sürmesi ile tüketim ve ithalat
hacminde gözlemlenen hızlı büyümeler ve faiz hadlerinde gerçekleşen köklü düşüş 2010
ve 2011 yıllarında merkezi yönetim bütçe performansını temelden etkileyen başlıca
faktörler olmuştur. Ekonomik toparlanma Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatını olumlu
biçimde etkilerken, özellikle ithalat hacmindeki ve tüketim talebindeki hızlı artışlar
dahilde ve ithalde alınan Katma Değer vergisi (KDV) ile Özel tüketim Vergisi (ÖTV)
tahsilatlarında yüksek oranlı artışları beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Merkezi
Yönetim Bütçesi 2010 yılı uygulaması dikkat çekici bir olumlu görünüm sergilemiştir. 2010
yılında bütçe açığı önceki yıla göre yüzde 24.9 oranında bir daralma ile 40 milyar 81
milyon TL. düzeyinde kalırken, faiz dışı fazla 8 milyar 217 milyon TL.düzeyinde
gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçe performansındaki iyileşme 2011 yılında da
güçlenerek devam etmiştir.
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Küresel kriz sürecinde ve izleyen dönemde uygulamaya konulan yüksek tutarlı parasal
genişleme politikalarının bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerde faiz hadlerinin çok düşük –
reel anlamda negatif- düzeylere gerilemesi, yavaş ta olsa ekonomik toparlanmanın
başlaması, risk iştahının artması, yeni yükselen piyasa ekonomilerine olan sermaye
akımlarının tekrar güçlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu gelişme ülkemizde ithalatın
finansmanını kolaylaştırıp maliyetini düşürmüş, yurtiçinde faiz hadlerindeki gerileme ve
ekonomik faaliyet hacmindeki büyüme ile birlikte tüketici güven duygusunun iyileşmesi
ise tüketim ve özellikle ithalat talebini belirgin biçimde yükseltmiştir. Tüketim ve ithalat
talebindeki ciddi boyutlu artış KDV ve ÖTV gelirlerinde yüksek oranlı artışları
beraberinde getirmiş diğer taraftan birikmiş vergi borçlarının taksitlendirilmesi de vergi
gelirlerini artıran bir diğer etken olmuş ve sonuçta kamu gelirlerinde gerçekleşen artış
program değerlerinin belirgin biçimde üstünde gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2011 yılı
ortalarına doğru Euro Bölgesinde yüksek kamu borçluluk düzeyi ve bunun banka
bilançoları üzerine getirdiği yükle ilgili olarak başlayan krizin derinlik kazanmasıyla cari
açığın finansmanında miktar ve nitelik olarak başlayan bozulma ithalat hacmi üzerinde
daraltıcı bir etki doğurmuşsa da, dış ticaret açığı yılın son aylarına kadar hızlı büyümesini
sürdürmüştür. 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 254 milyar 277 milyon TL. olan bütçe
gelirleri 2011 yılının aynı döneminde yüzde 16.4 oranında bir artış sergileyerek 295 milyar
862 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi Yönetim Bütçesi
(Milyon TL.)
Gerçekleşme
Gerçekleşme/
2011 Bütçe
Ocak – Aralık
Artış Bütçe tahmini
Tahmini
2010
2011
%’si
%
Gelirler
279 026
254 277
295 862
16.4 106.0
Genel Bütçe Gelirleri
271 650
246 051
286 377
16.4 105.4
Vergi Gelirleri
232 220
210 560
253 765
20.5 109.3
Vergi Dışı Diğ. Gel.
39 430
35 491
32 611
- 8.1 82.7
Özel
Bütçe Gelirleri
5 484
6 333
7 390
16.7 134.8
Düz. Den. Kur.Gel.
1 893
1 893
2 095
10.7 110.7
Harcamalar
312 573
294 359
313 302
6.4
100.2
246 060
62 315
11 063
29 185
101 857
26 010
15 630
48 299
-40 081
8 217

271 090
72 904
12 847
32 448
110.075
30 697
12 118
42 212
-17 439
24 773

10.2
17.0
16.1
11.2
8.1
18.0
-22.5
-12.6
-56.5
201.5

102.3
100.8
100.9
108.0
95.1
141.5
96.7
88.9
-52.0
177.5

2011 yılında bütçe gelirleri gerçekleşmesi olumlu bir görünüm sergilemiştir. 2011 yılında
295 milyar 862 milyon TL. olarak gerçekleşen bütçe gelirleri başlangıç hedefinin yüzde
106.0 oranında, 16 milyar 836 milyon TL. üzerinde gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçe
gelirlerinin 286 milyar 377 milyon TL. bölümü Genel Bütçe vergi gelirlerinden, 9 milyar
485 milyon TL. bölümü diğer gelirlerden oluşmuştur. Genel bütçe gelirleri önceki yıla göre
nominal yüzde 16.4 oranında bir yükselmeyle, reel anlamda (oniki aylık ortalamalara
göre) yüzde 9.3 oranında genişleyerek 286 milyar 377 milyon TL. düzeyinde
gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise önceki yıla göre yüzde 20.5 oranında dikkat çekici bir
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265 073
72 299
12 737
30 049
115 778
21 698
12 510
47 500
- 33 546
13 954
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Faiz Dışı Harcamalar
Personel Giderleri
Sos. Gü. Ku. Dev. Pr.
Mal ve Hiz. Alıml.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Diğer
Faiz Harcamaları
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge

K

O

N

Y A

S E R B E S T M U H A S E B E C İ
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

artış göstererek 253.8 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise
2010 yılına göre yüzde 8.1 oranında bir daralma ile 32.6 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında Gelir Vergisi tahsilatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.8 oranında
bir artışla 48.8 milyar TL. olarak gerçekleşmiş,, Kurumlar Vergisi tahsilatı ise yüzde 29.0
oranında bir genişleme ile 27.0 milyar TL.’na yükselmiştir. 2011 yılında, bir önceki yıla
göre reel anlamda Gelir Vergisi tahsilatı yüzde 13.6, Kurumlar Vergisi tahsilatı ise yüzde
21.2 oranında genişleme göstermiştir. Ekonomik toparlanma, tüketim talebi ve ithalat
hacmindeki hızlı büyüme ve karlılık düzeyindeki iyileşmeler Kurumlar Vergisini reel
anlamda yükseltirken, esas etkisini dahilde ve ithalde alınan KDV ile ÖTV tahsilatı
üzerinde göstermiştir.2011 yılında 30.0 milyar TL. tutarında oluşan dahilde alınan KDV
tahsilatı, önceki yıla göre yüzde 13.8 oranında artarken, ithalde alınan KDV 2010 yılına
göre yüzde 34.5 oranında ciddi bir artış sergilemiş ve 48 milyar 685 milyon TL. olarak
gerçekleşmiştir. İthalde alınan KDV tahsilatındaki önemli genişlemede ithalat hacminde
meydana gelen keskin genişleme başta gelen etken olmuştur. 2011 yılında 64.2 milyar TL.
düzeyinde gerçekleşen Özel Tüketim Vergisi tahsilatı 2010 yılına göre yüzde 12.1 oranında
daha ılımlı bir artış ortaya koymuştur. Önceki yıla göre yüzde 20.1 oranında bir artış
sergileyen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) 2011 yılı tahsilatı 4 milyar 288
milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.
Vergi gelirleri kapsamında 2010 yılına göre geçen yıl Harçlarda yüzde 18.0, Damga
Vergisinde yüzde 27.2 ve diğer vergiler tahsilatında ise yüzde 17.1 oranında artış
gözlemlenmiştir. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV tahsilatı 6.2 milyar TL.
düzeyinde gerçekleşmiş ve önceki yıla göre yüzde 12.9 oranında bir artış olmuştur.
2011 yılında 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri,
teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 13 milyar 301 milyon
TL. olmuştur.
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Mal ve hizmet alımı giderleri 2010 yılına göre yüzde 11.2 oranında bir yükselme ile 32.4
milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise önceki yıla
göre yüzde 5.4 oranında azalmış ve 5 milyar 442 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.
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2011 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri, 312 milyar 573 milyon TL. ödenek
öngörülmüş iken, 313 milyar 302 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında faiz dışı
harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 10.2 oranında nominal, reel anlamda ise yüzde 3.5
oranında artış sergilemiş ve 271.1 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde personel
giderleri yüzde 17.0 oranında artarken, cari transferlerdeki artış oranı daha düşük oranda
yüzde 8.1 olmuş ve reel anlamda yaklaşık önceki yıl düzeyini korumuştur. Önceki yıla
göre personel giderlerindeki reel genişleme yüzde 9.9 olmuştur. 2010 yılında 2009 yılına
göre yüzde 53.4 oranında dramatik bir artış sergileyen sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri 2011 yılında nominal yüzde 16.1 reel anlamda ise yüzde 9.0 oranında daha
ılımlı bir artış göstermiş ve 12 milyar 847 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında
gözlemlenmiş olan söz konusu dikkat çekici artışta 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren genel
sağlık sigortası kapsamına alınan kamu personeli için genel sağlık sigortası primi
ödenmeye başlanmış olması etkili olmuştur.
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2010 yılına göre yüzde 8.1 oranında bir artışla 110 milyar 75 milyon TL. tutarında
gerçekleşen ‘cari transferler’ kapsamında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için
önceki yıla göre yüzde 4.0 oranında nominal bir daralmayla 52 milyar 833 milyon TL.
harcama yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine
tarafından karşılanması kapsamında yapılan transfer tutarı 4 milyar 720 milyon TL.
olmuştur.
Cari transferler kapsamında tarımsal destekleme ödemeleri 2011 yılında önceki yıla göre
önemli bir düzeyde, yüzde 19.7 oranında artarak 6 milyar 961 milyon TL. olarak
gerçekleşmiştir.
2011 yılında vergi gelirleri tahsilatında gerçekleşen artış etkisini ‘mahalli idare payları’
üzerinde de göstermiş ve mahalli idare payları önceki yıla göre yüzde 19.1 oranında bir
artışla 24 milyar 900 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılı Ocak – Aralık döneminde 26 010 milyon TL. sermaye gideri gerçekleşmiş iken,
2011 yılında yüzde 18.0 oranında genişlemeyle, 30 milyar 697 milyon TL. sermaye gideri
gerçekleşmiştir. 2010 yılında önceki yıla göre yüzde 56 oranında dramatik bir artışla 6
milyar 773 milyon TL. tutarına yükselen ‘sermaye transferi’ kalemi 2011 yılında yüzde 0.5
oranında bir daralma göstermiş ve 6 milyar 737 milyon TL. tutarla yaklaşık önceki yıl
değerini korumuştur. Benzer şekilde borç verme giderlerinde de önceki yıla göre yüzde
39.2 oranında belirgin bir küçülme gerçekleşmiş ve bu başlık altında yapılan harcama 5
milyar 381 milyon TL:’nda kalmıştır.
Yıl içersinde borçlanma maliyetlerinde gerçekleşen ve büyük önem taşıyan düşüş somut
etkisini, 2011 yılı faiz ödemeleri üzerinde göstermiş ve merkezi bütçe faiz harcamaları
önceki yıla göre yüzde 12.6 oranında bir azalmayla 42 milyar 212 milyon TL. olarak
gerçekleşmiştir.
Bu şekilde faiz harcamaları için bütçede öngörülmüş olan 47 milyar 500 milyon TL.
tutarındaki ödeneğin yüzde 88.9’luk kısmı kullanılmıştır.
Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz harcamalarının GSYH’ya Oranı*
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? 2011 yılına ilişkin değerin hesaplanmasında GSYH büyüme oranının yüzde 8.0 olacağı varsayılmıştır.
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Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ve harcamaları ile ilgili olarak yukarıda ana çizgileri ile
verilen gelişmeler sonucu 2011 yılı Ocak – Aralık döneminde Bütçe önceki yıla göre çarpıcı
bir iyileşmeyle 17.4 milyar TL. tutarında açıkla sonuçlanmış ve sözkonusu dönemde ‘faiz
dışı fazla’ bir önceki yıla ilişkin 8 milyar 217 milyon TL.’düzeyinden üç katı bir artışla 24
milyar 773 milyon TL.’na tırmanmıştır. Yılın tamamı için 33 milyar 546 milyon TL.
tutarında öngörülen Bütçe açığı, önemli bir iyileşmeyle ve önceki yıla göre yüzde 56.5
oranında bir daralmayla, yüzde 52.0 oranında bir gerçekleşme sergilemiştir.
Kamu Borç Stoku
Bir önceki yıla göre 2007 yılında azalma eğilimi içine giren Merkezi Yönetim toplam borç
stoku daha sonraki yıllarda yeniden tırmanma eğilimi sergilemiştir.2007 yılı sonu
itibariyle 333.5 milyar TL. olan merkezi yönetim toplam borç stoku, 2008 yılı sonu
itibariyle 380.3 milyar TL., 2009 yılı sonu itibariyle 441.5 milyar TL. ve 2010 yılı sonu
itibariyle de 473.6 milyar TL. düzeyine çıkmıştır. Merkezi yönetim bütçesi performansında
gerçekleşen belirgin iyileşmeye rağmen, önceki yıla göre yüzde 56.5 oranında azalmış
olmakla beraber yıl genelinde 17.4 milyar TL. tutarında bütçe açığı verilmiş olmasının bir
sonucu olarak, merkezi yönetim brüt borç stokundaki yükselme eğilimi 2011 yılında da
devam etmiş ve yıl sonu itibariyle 518.3 milyar TL.’na çıkmıştır. Söz konusu borç
toplamının 365.0 milyar TL. bölümü TL. cinsinden kalan 153.3 milyar TL. eşdeğeri bölümü
ise döviz cinsindendir.
Brüt borç stokundan Merkez Bankası mevduatı, kamu mevduatı ve İşsizlik Sigortası Fonu
net varlıklarının düşülmesiyle bulunan kamu net borç stoku ise 2007 yılı sonundaki 248.4
milyar TL düzeyinden, 2008 yılı sonu itibariyle 267.8 milyar TL. 2009 yılı sonu itibariyle
309.9 milyar TL. ve 2010 yılı sonu itibariyle 317.6 milyar TL düzeyine yükselmiştir. 2011
yılının ilk üç çeyrek dönem sonu itibariyle kamu net borç stokunda önceki yıl sonuna göre
24.5 milyar TL. tutarında bir azalma meydana gelmiş ve net borç stoku 293.1 milyar TL.
tutarına gerilemiştir.
Kasım 2011 ayı sonu itibariyle toplam 414.1 milyar TL. düzeyinde bulunan Merkezi
Yönetim borç stokunun 366.4 milyar TL. bölümünü iç borç, kalan 147.7 milyar TL. karşılığı
bölümünü ise dış borçlar oluşturmaktadır.
(Milyon TL.)

2007
İç Borç Stoku
255 310
Dış Borç Stoku
78 175
Toplam Borç Stoku
333 485
op. Kamu Net Borç Sto. 248 441
*Üçüncü Çeyrek Sonu İtibariyle

2008
274 827
105 493
380 321
267 841

2009
330 005
111 504
441 508
309 886

2010
352 841
120 720
473 561
317 628

Kasım
2011
366 426
147 684
514 110
293 080*
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TL. Cinsi İskontolu İç Borçlanma
Ağırlıklı Ortalama Maliyeti
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2008 yılı Aralık ayında ağırlıklı olarak ortalama bileşik yüzde 18.6 ve enflasyondan
arındırılmış reel anlamda da yüzde 9.3 olarak gerçekleşen TL. cinsi iskontolu iç borçlanma
nominal bileşik maliyeti Aralık 2009 ayında 9.0’a ve Aralık 2010 ayında da 8.1’e
gerilemiştir
ancak enflasyon haddindeki yükselmeye paralel olarak 2011 yılında
borçlanma maliyetinde cüzi bir artış meydana gelmiş ve Kasım ayı sonu itibariyle
ortalama faiz haddi 8.5 olmuştur. Enflasyondaki artış kamu borçlanmasında geçerli reel
faiz haddinin negatif değer alması sonucunu doğurmuştur.
Küresel krizin yansımasıyla yaşanan derin ekonomik küçülmeye ve kamu finansman
yapısındaki ciddi bozulmaya rağmen uluslar arası derecelendirme kuruluşları, bankacılık
kesiminin küresel krize karşı gösterdiği direnç, kamu finansman maliyetlerindeki ve
enflasyon oranındaki ciddi düşüş gibi olumlu unsurları dikkate alarak Aralık 2009
ayından başlayarak Türkiye’nin kredi notunu yükseltme cihetine gitmişlerdir. Bu
kapsamda Moody’s Ba 3 (durağan)’ı Ba 3 (pozitif) yaparken, Fitch BB (durağan)’ı BB +
(durağan)’a ve JCR Şubat ayı başında BB (-)’den BB’ye yükseltmiştir.
Krizin göreli olarak hafif atlatılması ve yeniden güçlü bir büyüme sürecine girilmiş olması,
yüksek boyutlu cari işlemler hesabı açığının büyük ölçüde kısa vadeli yabancı kaynaklarla
finanse edilmiş olmasına rağmen sözkonusu derecelendirme kuruluşlarını 2010 yılı
boyunca yeniden not artırımına gidilmesi yönünde karar almaya yöneltmiştir. Bu
kapsamda yukarıda sıralanan Türkiye kredi notlarını Standard & Poor’s BB Pozitif’e,
Moody’s Ba 2 Durağan’a, bilahare Ba 2 Pozitif’e, Fitch BB + Pozitif’e ve JCR de BB
Durağan’a yükseltmişlerdir.
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2011 yılında diğerleri Türkiye uzun vadeli yabancı para kredi notlarında bir değişikliğe
gitmezlerken, Fitch derecelendirme kuruluşu Türkiye kredi notunu 24 Kasım 2011
tarihinde BB+ (Durağan) olarak bir kademe düşürmüştür.
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Para Politikası ve Uygulaması

Sayfa

Merkez Bankası yakın geçmiş dönemde piyasa gelişmelerine daha hızlı yanıt veren, karar
revizyonuna giden, daha esnek (unorthodox) bir politika benimsemiştir. Bu çerçevede
küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların yurtiçi faaliyet hacmi üzerindeki olumsuz
etkilerini sınırlandırabilmek amacıyla 4 Ağustos 2011 tarihinde politika faizi 50 baz puan
düşürülmüş, gecelik borçlanma faizi 350 baz puan artırılarak faiz koridoru daraltılmıştır.
Ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında döviz kurlarında gözlenen aşırı oynaklık dikkate
alınarak döviz satım ihalelerine başlanmış, döviz ve efektif piyasasında MB taraflı
işlemlerde Dolar ve Euro için borç verme faiz oranı düşürülmüştür. 2011 yılı Ekim ayında
ise TL.’nda yaşanan değer kaybının enflasyon beklentisi ve görünümü üzerindeki
olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla MB gecelik borç verme faiz oranı 350 baz puan
artırılmış ve MB döviz ve efektif piyasaları depo piyasasında aracılık faaliyetine 10 Kasım
tarihinde yeniden başlamıştır.
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Küresel krizin ekonomik faaliyet hacmi üzerindeki olumsuz yansımalarını sınırlı
tutabilmek amacıyla Merkez Bankası 2008 yılı Kasım ayından başlayarak kısa vadeli faiz
hadlerini süratli biçimde aşağı çekerken, likidite sıkışıklığını giderici önlemlere
başvurmuştur. Bu çerçevede Kasım 2008 ayında başlayan bir yıllık süreçte politika faiz
hadleri 1025 baz puan düşürülmüştür. Para Politikası Kurulu 2009 yılı Aralık ayında
politika faizindeki indirim sürecine son vermiştir. Faiz oranı daha sonra Eylül ve Ekim
2010 aylarında sırasıyla 0.25 ve 0.50 puan düşürülmüştür. Ekonomide 2009 yılı son çeyrek
döneminde başlayan toparlanma ile birlikte iç talepte hızlı bir büyüme süreci başlamış ve
değerli TL:’nın ve sermaye akışındaki hızlı genişlemenin etkisiyle ithal talebinde süratli
bir tırmanma yaşanmış ve iç talep ile dış talep arasında belirgin bir ayrışma yaşanmıştır.
Küresel kriz ve ekonomideki küçülme nedeniyle 2009 yılı sonunda GSYH’nın yüzde
2.3’üne kadar gerileyen cari işlemler açığı ekonomideki canlanmayla birlikte tekrar
artmaya başlamış ve 2010 yılı sonunda milli gelirin yüzde 6.6’sına ulaşmıştır. Bu süreçte
kredi hacminde gözlemlenen hızlı artış ta iç talebi besleyerek cari açığın büyümesinde
etkili olmuştur. Diğer taraftan cari açığın finansmanında portföy yatırımları ve diğer
yatırımların payı artış gösterirken doğrudan yatırımların payının düşmesi, sermaye
akımlarının hacim ve yönünde meydana gelebilecek değişimlere karşı ekonominin
kırılganlığını artırmıştır. Merkez Bankası oluşan makro finansal risklerin azaltılabilmesine
yönelik olarak politika araçları kapsamını çeşitlendirmiş ve geleneksel politika aracı olan
bir hafta vadeli repo ihalelerine ek olarak zorunlu karşılıklar, faiz koridoru ve diğer
likidite araçlarının kullanımına yönelmiştir. Bu çerçevede kredi hacmi artış hızının
yavaşlatılması ve bankaların varlık ve yükümlülükleri arasındaki vade farkının
azaltılması için zorunlu karşılık oranları TCMB tarafından aktif bir politika olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Türk Lirası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına
son verilmiş ve bankacılık sisteminin yükümlülük vadesini uzatmak için zorunlu karşılık
oranları kısa vade için daha yüksek olacak şekilde farklılaştırılmıştır. Diğer taraftan banka
kısa vadeli sermaye girişlerinin azaltılması amacıyla düşük politika faizi ve geniş faiz
koridoru uygulamasına geçmiştir.
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Zorunlu karşılıkların aktif bir politika aracı olarak kullanılması kapsamında piyasaya
döviz likiditesi sağlamak ve yabancı para yükümlülüklerinin vadelerinin uzamasını
özendirmek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranları Temmuz, ağustos ve Ekim
aylarında indirilmiştir. TL. likidite ihtiyacının daha kalıcı biçimde daha düşük maliyetle
karşılanması amacıyla TL. zorunlu karşılık oranlarında Ekim ayı içinde iki kez indirime
gidilmiştir. Ayrıca Eylül ayında Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken
zorunlu karşılıkların yüzde 10’una kadar olan kısmının yabancı para olarak tutulmasına
izin verilmiştir. Söz konusu üst sınır Ekim ayında yüzde 20’ye, kasım ayında yüzde 40’a
çıkarılmıştır. Yine Ekim ayında TL. zorunlu karşılıkların yüzde 10’a kadar olan kısmının
altın olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
Döviz piyasasında yaşanan oynaklıkların azaltılması ve rezerv birikimi amaçlı olarak
Merkez Bankası 2011 yılında esnek döviz alım ihaleleri yoluyla piyasadan 6 450 milyon
Dolar alırken, 5 Ağustos 2011 tarihinden başlamak üzere döviz satım ihaleleri yoluyla
piyasaya 10 110 milyon Dolar likidite sağlamıştır.
TCMB 2011 yılı uygulamalarına ana çizgileriyle bakıldığında; yılın ilk yarısında Kasım
2010 ayında geçilen sıkı para politikası sürdürülmüş bu kapsamda piyasadan yaklaşık 40
milyar TL. çekilmiş, Ağustos ayında ise risk algılamalarında meydana gelen değişimi
dikkate alarak olası addedilen ekonomik durgunluğu hafifletmek amacıyla politika faizi
indirilirken borçlanma faizi 350 baz puan artırılmış, bu surette faiz koridoru daraltılmış,
ayrıca ihalelerde teklif tutarı limiti sınırlanmıştır. Daha sonra iç talep ve dış talep
arasındaki ayrışmanın devam etmesi, cari açığın yükselmesi ve döviz kuru üzerindeki
baskının artması üzerine para politikasında yeniden sıkılaştırıcı önlemler alınmış, borç
verme faizi yüzde 9.0’dan yüzde 12.5’e yükseltilmiş, bu önlemlerin yanı sıra piyasanın
likidite ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla genişletici bir yaklaşımla
zorunlu TL. karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesisine olanak sağlamıştır. Merkez
bankası 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren yeni bir parasal sıkılaştırmaya gitmiştir. Bu
çerçevede parasal sıkılaştırma asıl olarak açık piyasa işlemleriyle gerçekleştirilecek,
bankaların TL. ile fonlanma tutarı azaltılırken maliyeti artırılacaktır. Diğer taraftan
Bankaca döviz satışlarıyla piyasadan likidite çekilecek ve gerektiğinde bu işlem sterilize
edilmeden de uygulanabilecektir.
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Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyesi ve risk iştahındaki oynaklık
para politikasında esnek bir yapının korunmasını gerekli kılmaktadır. Bu belirsizlik ve
sermaye akımlarındaki oynaklık devam ettiği sürece faiz koridoru aktif bir politika aracı
olarak kullanılacaktır. Bunun yanı sıra bir haftalık repo ihaleleri, zorunlu karşılıklar ve
diğer likidite araçları da fiyat istikrarı ve finansal istikrara ilişkin riskler dengelemek
amacıyla kullanılacaktır.
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TCMB 27 Aralık 2011 tarihinde 2012 Yılı Para ve Kur Politikasını açıklamıştır. Biir önceki
yılda olduğu gibi 2012 yılında da Banka fiyat istikrarına odaklanırken finansal istikrarı da
gözetmeye devam edecektir. Para ve kur politikası alanında Merkez Bankasınca izlenmesi
öngörülen tutum aşağıda ana çizgileriyle verilmektedir.
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Orta vadeli (2012-2014) enflasyon hedefi olarak yüzde 5 korunacaktır.
Belirsizlik aralığı önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzdelik puan olarak
korunacaktır.
Para politikasının temel iletişim araçları Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu
Raporlarıdır.
Merkez Bankası 2012 yılında da enflasyon hedeflemesinin yanı sıra dalgalı döviz kuru
rejimi uygulamasına devam edecektir. Dalgalı döviz kuru rejiminde döviz kurları
piyasadaki arz talep koşulları tarafından belirlenmektedir.
Güçlü döviz rezerv pozisyonuna sahip olmanın iç ve dış şokların giderilmesinde ve
ülkeye duyulan güvenin artırılmasında taşıdığı önem dikkate alınarak döviz arzının talebe
kıyasla arttığı dönemlerde Banka rezerv biriktirme amaçlı döviz alım ihaleleri
gerçekleştirecektir.
Banka 2012 yılında da küresel risk iştahına yön veren gelişmeleri yakından izleyerek gerek
görülmesi halinde piyasaya uygun görülecek araç ve yöntemlerle döviz likiditesi
sağlamaya ya da rezerv birikimi amaçlı döviz alımlarına devam edecektir.
Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucu kurlarda
sağlıksız oluşumlar görüldüğünde piyasaya alım veya satım yönünde doğrudan
müdahalede bulunulacaktır.
Merkez Bankasının temel para politikası aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Para
politikasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık uygulamaları, faiz koridoru aktif
olarak kullanılabilecek destekleyici araçlar olarak değerlendirilmektedir.
Dış Ticaret
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2009 yılında ihracat ve ithalat hacimlerinde çarpıcı daralmalar yaşanmıştır. 2009 yılında
ihracat tutarı bir önceki yıla göre yüzde 22.6 oranında bir daralmayla 102 milyar 143
milyon Dolar olarak gerçekleşirken, ithalat hacmi daha hızlı bir düşüş sergilemiş ve önceki
yıla göre yüzde 30.2 oranında bir azalmayla 140 milyar 928 milyon Dolara gerilemiştir. Dış
ticaret hacminin 243.1 milyar Dolara gerilediği 2009 yılının tamamında dış ticaret açığı,
keskin bir daralmayla,2008 yılına ilişkin 69 milyar 936 milyon Dolar düzeyinden, 38
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Küresel krizin yansımalarının derinden hissedilmeye başlandığı 2008 yılı son çeyrek
dönemine kadar olan dönemde Türkiye’nin dış ticaret hacmi hızlı bir genişleme
sergilemiştir. 2000 yılı itibariyle 82.3 milyar Dolar olan dış ticaret toplam tutarı yaşanan
ekonomik kriz nedeniyle 2001 yılında 72.7 milyar Dolara düştükten sonra hızlı bir büyüme
sergilemiş ve 2008 yılında 336 milyar Dolara çıkmıştır. Sözü edilen dönemde ithalat hacmi
genelde ihracat hacmi büyümesinde daha hızlı gerçekleştiği cihetle dış ticaret açığı da hızlı
bir genişleme sergilemiş ve 2008 yılında 69 milyar 936 milyon Dolar olmuştur. Ancak
küresel ekonomik kriz 2008 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren etkisini ülkemiz dış ticareti
üzerinde belirgin bir şekilde göstermeye başlamış ve giderek derinleşmiştir.
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milyar 786 milyon Dolar düzeyine düşmüştür. 2007 ve 2008 yıllarının tamamı itibariyle
sırasıyla yüzde 63.1 ve yüzde 65.4 olarak gerçekleşen ihracat tutarının ithalatı karşılama
oranı, 2009 yılında ithalatta meydana gelen daralmanın daha keskin olması nedeniyle,
çarpıcı bir yükselmeyle yüzde 72.5’e çıkmıştır.
2009 yılı son çeyrek döneminden itibaren belirginlik kazanan ekonomik toparlanma ile
beraber özellikle ithalat hacmi olmak üzere dış ticaret faaliyet hacminde tekrar hızlı bir
genişleme süreci içersine girilmiştir. 2010 yılında başta Euro Bölgesi ekonomileri olmak
üzere önemli ticaret ortaklarımızda ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi ve TL.’nın
aşırı değerli konumunu sürdürüyor olması ihracat faaliyetini olumsuz biçimde
etkilemiştir. Buna karşılık hızlı ekonomik büyümenin hanehalkı gelirlerini artırarak
tüketim talebini canlandırması, aşırı değerli Türk Lirası’nın ithal mallarına olan talebi
özendirmesi ayrıca
ithal girdi kullanımı daha çekici kılması, genişleyen ekonomik
faaliyet hacminin ithal girdilere olan talebi arttırması, diğer taraftan canlanan yatırım
faaliyetinin yatırım malları ithalatını yükseltmesi ile başta enerji ve metaller olmak üzere
emtia fiyatlarındaki hızlı tırmanma, 2010 yılında ülkemiz ithalat hacminin çok süratli
biçimde büyüme göstermesinde rol oynayan başlıca faktörler olmuştur. 2010 yılında
önceki yıla göre yüzde 11.5 oranında artışla ihracat tutarı 113.9 milyar Dolara yükselirken
ithalat tutarı yüzde 31.7 oranında çarpıcı bir genişlemeyle 185.5 milyar Dolara yükselmiş
ve bu şekilde dış ticaret açığı 2009 yılına göre yüzde 84.8 oranında büyüyerek 71.7 milyar
Dolar olarak gerçekleşmiştir.
İç talep dış talep arasında oluşan bu hacimli ayrışmanın GSYH’nın yüzde 9.8’ine ulaşan
cari işlemler açığı ve ağırlıklı kısa vadeli dış borçlanma yoluyla makroekonomik denge
üzerinde yarattığı ciddi boyuttaki risk dikkate alınarak uygulamaya konulan önlemlere
(KDV, ÖTV ile MB ve BDDK kararları) rağmen dış ticaret açığındaki hızlı büyüme 2011
yılı son aylarına kadar devam etmiştir.

Sayfa

2011 yılı ilk onbir aylık döneminde toplam ihracat tutarının yüzde 93.5’ini imalat sanayi
ürünleri oluştururken, toplam ithalat tutarının yüzde 15.3’ünü yatırım malları, yüzde
72.1’ini aramalları, yüzde 12.3’ünü de tüketim malları teşkil etmiştir. Bu mal gruplarının
ithalat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde
sırasıyla yüzde 35.2, yüzde 34.9 ve yüzde 24.1 oranlarında artış göstermiştir.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ise aynı dönemler itibariyle, sermaye malları
ihracatı yüzde 21.0, ara malları ihracatı yüzde 22.3 ve tüketim malları ihracatı da yüzde
16.8 oranında artış göstermiştir.
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2011 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam ihracat önceki yılın aynı dönemine ilişkin
102.1 milyar Dolardan, yüzde 20.0 oranında bir büyüme göstererek 122.5 milyar Dolara
yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle ithalat ise 2010 yılında gerçekleşen 165.0 milyar
Dolar düzeyinden, yüzde 33.5 oranında alarm verici bir artışla, 220.2 milyar Dolara
yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle dış ticaret açığı ise yüzde 55.3 oranında bir
genişleme ile 97.7 milyar Dolara tırmanmıştır.
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2011 yılının Ocak-Kasım döneminde Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracat tutarı,
toplam ihracat içersindeki payını yaklaşık bir önceki yıl düzeyinde korumuştur. Bu
ülkelerden yapılan ithalatın toplam ithalat hacmi içersindeki payı ise, genelde bu ülkeler
dışındaki ülkelerden yapılan enerji ve temel mal fiyatlarındaki canlılığın sürmesinin ve
Euronun değerinde meydana gelen kaybın bir sonucu olarak 0.9 puanlık bir düşüş
sergilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda Ocak-Kasım ayları itibariyle 2011 yılında toplam
ihracat hacmi içersinde AB üyesi olan ülkelere (27 ülke) yapılan ihracat tutarının ağırlığı
yüzde 46.7 olurken, 2010 yılının aynı döneminde bu ülkelerden yapılan ithalatın toplam
ithalat tutarı içinde yüzde 38.8 olan payı 2011 yılının aynı döneminde yüzde 37.9’a
gerilemiştir. 2011 yılında Asya ülkelerinin dış ticaret faaliyeti içersinde taşıdığı ağırlıkta
artış gözlemlenmiştir. 2011 yılında bir önceki yıla göre Asya ülkelerinin toplam ihracat
içindeki payı yüzde 27.8’den yüzde 28.1’e yükselirken bu gruptaki ülkelerin toplam ithalat
hacmimiz içindeki payı ise daha belirgin bir artışla yüzde 28.9’dan yüzde 30.7’ye
tırmanmıştır.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracat faaliyetinde yüzde 10.4 ağırlıkla Almanya ön
sırada yer alırken onu yüzde 6.1 ile İngiltere izlemiştir. İthalat faaliyetinde ise yüzde 9.7 ile
pay ile Rusya Federasyonu en ağırlıklı ülke olmuş, onu yüzde 9.6 ile en büyük ticari
ortağımız olan Almanya takip etmiştir.
Aylar İtibariyle İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Açığı
(Milyon Dolar)
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Tablodan görüldüğü gibi son iki aylık dönemde ithalat tutarında ve önceki yıla göre artış
oranlarında belirgin bir azalma eğilimi söz konusudur. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde
önceki yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 39.6 oranında artış gösteren ithalat
hacmindeki genişleme Ekim ayında yüzde 15.1’e, kasım ayında ise yüzde 8.8’e dramatik
bir gerileme sergilemiştir. Enerji ve ara malı ithalatının fiyat (kur) esnekliğinin düşük
olduğu hususu dikkate alınırsa ithalat hacmindeki daralmanın tüketim ve yatırım malları
ithalatındaki azalmadan kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır. Son iki aylık dönemde
önceki yılın aynı ayına göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat tutarları
sırasıyla yüzde 8.7 ve yüzde 14.6 oranında artış gösterirken, ithalat tutarları yüzde 5.5 ve
yüzde 0.7 oranında daralma sergilemiştir. Bu gelişmede döviz kuru gelişmeleri, kredi
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hacmini kısmaya dönük olarak uygulamaya konulan önlemler başta gelen etkenler
olmuştur.
Ödemeler Dengesi
İç tasarruf eğiliminin yetersizliği nedeniyle özellikle yatırım hacminin ve gelişme hızının
yüksek olduğu dönemlerde belirginleşen ve yapısal sorun niteliği kazanan ödemeler
dengesi cari işlemler hesabı açığı 2009 yılının son çeyrek döneminde başlayan ekonomik
toparlanma sürecine bağlı olarak hızlı bir büyüme sergilemiştir. 2010 yılında ödemeler
dengesi “cari işlemler hesabı” açığı önceki yıla göre yüzde 247.1 oranında 34.6 milyar
Dolar tutarında kaygı verici bir genişlemeyle 48 milyar 557 milyon Dolara yükselmiştir.
Dış ticaret dengesinde söz konusu yıllar itibariyle meydana gelen 31.5 milyar Dolar
tutarındaki bozulma doğrudan cari işlemler hesabına yansımıştır.
2011 yılının Ocak – Kasım döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre 30.7
milyar Dolar tutarında bir artış ve yüzde 77.7 oranında bir ciddi sıçrama ile önceki yılın
aynı dönemine ilişkin 39 milyar 522 milyon Dolar düzeyinden 70 milyar 241 milyon
Dolara tırmanmıştır. Dış ticaret dengesinde söz konusu dönemler itibariyle meydan gelen
33.6 milyar Dolar tutarındaki bozulma cari işlemler hesabı açığındaki genişlemede esas
unsur olmuştur.
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Ocak – Kasım döneminde ‘hizmetler’ hesabının önemli kalemlerini oluşturan net ‘turizm’
gelirleri 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.5 oranında bir artışla 18 milyar Dolar
olarak gerçekleşirken, ‘hizmetler’ hesabının diğer önemli kalemi olan ‘taşımacılık’ kalemi,
önceki yılın ilk onbir aylık döneminde 1 milyar 250 milyon Dolar girişle sonuçlamışken,
bu yılın aynı döneminde, yaklaşık 1 milyar Dolarlık yükselmeyle, net 2 milyar 256 milyon
Dolar girişle sonuçlanmıştır. Diğer önemli bir hizmet ticareti kalemi olan ‘inşaat’ yurtiçinde yerleşik inşaat şirketlerince yurtdışında gerçekleştirilen- hizmetlerinden
kaynaklanan net döviz girişi 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 4.5 oranında bir yükselişle 699 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan ‘gelir’ hesabı 2010 yılı Ocak –
Kasım dönemine göre yüzde 12.7 oranında bir artışla 7 milyar 114 milyon Dolar net çıkışla
sonuçlanmıştır. Yatırım gelirleri kapsamında büyük ölçüde kar transferlerinden oluşan
‘doğrudan yatırımlar’ ‘portföy yatırımları’ ve faizlerden oluşan ‘diğer yatırımlar’da
gözlemlenen net çıkışlar sırasıyla 2 638 milyon, 910 milyon ve 3 431 milyon Dolar olarak
gerçekleşmiştir.
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2011 yılının Ocak – Kasım döneminde ödemeler dengesindeki dış ticaret hesabı, 2010
yılının aynı dönemine göre yüzde 68.2 oranında bir genişleme ile 82.7 milyar Dolar
tutarında açık vermiştir. Dış ticaret açığının keskin bir yükselme göstermesinde, altın dahil
ithalat (CIF) harcamalarının önceki yıla göre yüzde 33.5 oranında artarak 220 milyar 232
milyon Dolara ve ihracat (FOB) gelirlerinin daha düşük bir hızla, yüzde 20.0 oranında
genişleyerek 122 milyar 501 milyon Dolar olarak gerçekleşmesi neden olmuştur. Aynı
dönem bavul ticareti gelirleri ise yüzde 13.6 oranında bir azalmayla 3 milyar 964 milyon
Dolar olarak gerçekleşmiştir.
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2011 yılının ilk önbir aylık döneminde uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin faiz ödemeleri,
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 oranında bir daralma ile 4 milyar 483 milyon
Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Cari transferler ilk onbir aylık dönemde yüzde 5.5 oranında artarak 1 333 milyon Dolar
giriş kaydetmiştir. Artış esas itibariyle ‘işçi gelirleri’ kalemindeki yükselişten
kaynaklanmıştır.
Cari açığın finansmanı
70.2 milyar Dolar tutarındaki cari açıktan ‘net hata noksan’ kaleminde yer alan 12.9 milyar
Dolar tutarındaki girişin –kaynağı belli olmayan- düşülmesiyle bulunan 57.3 milyar Dolar
tutarındaki finansman ihtiyacına, 3.6 milyar Dolar tutarındaki rezerv artışı ilave
edildiğinde 2011 yılının ilk onbir aylık döneminde sağlanan dış finansman tutarı toplam
60.9 milyar Dolar olarak belirlenmektedir. Bu dönemde verilen cari açık ve rezerv artışı
nedeniyle finanse edilmesi gereken 60.9 milyar Dolar tutarındaki finansman açığının 10.0
milyar Doları ‘doğrudan yatırımlarla, 19.1 milyar Doları ‘portföy yatırımları ile ve kalan
31.9 milyar Doları da ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan ‘diğer yatırımlar’la
finanse edilmiştir. Doğrudan yatırımlar kapsamında yurtdışında yerleşik kişilerce, bu
dönemde gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içerecek şekilde, önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 70.3 oranında bir genişlemeyle 12 milyar 84 milyon Dolar tutarında
yatırım yapılmıştır. Yabancıların gayrimenkul yatırımları önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 17.8 oranında bir daralmayla 1.9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine
‘doğrudan yatırımlar’ kapsamında yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında yaptıkları net
yatırımlar 2 061 milyon Dolar olarak gerçekleşirken, toplam 2.2 milyar Dolar tutarında
çıkış gerçekleşmiştir.
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Ocak-Kasım döneminde rezerv artışı dışında ortaya çıkan 57.3 milyar Dolar tutarındaki
finansman gereksiniminin 10.0 milyar Doları doğrudan yatırım girişleriyle karşılanmış,
yabancıların hisse senedi çıkışlarının ilave edilmesiyle bulunan kalan 48.5 milyar Dolarlık
bölümü ise esas itibariyle özel ve kamu kesimi borçlanmasıyla karşılanmıştır. Bu tutarın
devlet tahvili dışında kalan bölümünü kısa vadeli sıcak para oluşturmaktadır.
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Yabancılarca ‘portföy yatırımları’ kapsamında 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyar
231 milyon Dolar tutarında hisse senedi satışı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yurtdışı
yerleşiklerce brüt 4 275, itfalar dışında net 2 521 milyon Dolar tutarında devlet tahvili
satın alınmıştır. Ayrıca Ocak-Kasım 2011 döneminde 11.5 milyar Dolar tutarında da DİBS
Devlet iç borçlanma senedi- satışı suretiyle finansman sağlanmıştır.. Bankacılık sektörü
2011 yılının ilk onbir aylık döneminde yurtdışında 2 897 milyon Dolar tutarında tahvil
ihracı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde bankacılık sektörünün net kredi kullanımı önceki
yılın aynı dönemine ilişkin 9 246 milyon Dolardan 12 606 milyon Dolara yükselirken,
diğer sektörler önceki yılın aynı döneminde net 5 169 milyon Dolar kredi ödeyicisi
olmuşken, 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde net 7 111 milyon Dolar net kredi kullanıcısı
olmuştur.
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70.2 milyar Dolar tutarındaki yüksek boyutlu cari açığın önemli bölümünün bu şekilde
kısa vadeli sıcak para ile finanse edilmesi ekonomik ve finansal istikrar açısından büyük
bir tehdit oluşturmaktadır. Diğer taraftan gayrimenkul satışının bir varlık satışı –
yabancılara mülkiyet devri- olduğunu önemle not etmek gerekir.
Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Dış Varlık ve Yükümlülükler
Yabancıların yurtiçinde yaptıkları doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer
yatırımlardan oluşan dış yükümlülüklerimiz ile yurtdışında yapılan doğrudan yatırımlar,
portföy yatırımları, diğer yatırımlar ve rezerv varlıklardan oluşan varlıklarımız arasındaki
farkı veren net yükümlülüklerimizde –uluslar arası net yatırım pozisyonu- 2011 yılının ilk
önbir aylık döneminde 32 milyar 451 milyon Dolar tutarında,dikkat çekici boyutta bir
azalma meydana gelmiştir. Bu gelişmede bazı Euro Bölgesi ekonomilerinde yüksek
boyutlu kamu borç stokunu tutan bankaların karşı karşıya kaldıkları likidite sorunu
nedeniyle Bölge dışındaki varlıklarını azaltma çabası içersine girmiş olmaları önemli rol
oynamıştır.
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Uluslar arası Yatırım pozisyonu
(Milyon Dolar Olarak)
2010
2011 Kasım
Varlıklar
180 021
177 856
Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar
21 570
23 631
Portföy Yatırımları
2 256
2 169
Diğer Yatırımlar
70 211
57 637
Mevduatlar
54 320
41 000
Krediler
13 407
14 074
Diğer
2 484
2 862
Rezerv varlıklar
85 984
94 410
Parasal Altın
5 264
9 353
Yabancı Para
79 051
83 379
Diğer
1 669
1 678
Yükümlülükler
543 432
508 727
Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar
186 022
147 272
Portföy Yatırımları
118 381
109 352
Hisse Senetleri
61 497
41 396
Borç Senetleri
56 884
67 956
Diğer Yatırımlar
239 029
252 103
Ticari krediler
23 378
25 550
Diğer Krediler
168 843
183 976
Genel Hükümet
35 968
35 272
Bankalar
47 414
59 017
Diğer Sektörler
85 461
89 687
Mevduatlar
45 330
41 064
Diğer Yükümlülükler
1 478
1 493
Uluslar arası Yatırım Pozisyonu, Net
(-) 363 411
(-) 330 871

53

Aşağıda dış varlık ve yükümlülüklerimizde son onbir aylık dönemde meydana gelen
gelişmeler ana başlıklar altında verilmektedir.
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Görüldüğü gibi Kasım 2011 sonu itibariyle Türkiye’nin dış aleme karşı net yükümlülükleri
onbir aylık bir dönemde 32.5 milyar Dolar tutarında bir azalma sergilemiştir.
Özel Sektör Yurtdışı Kredi Borç Stoku
Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Kasım 2011 ayı sonu
itibariyle 2010 yılı sonuna göre 7.3 milyar Dolar tutarında bir artışla 124.3 milyar Dolara
ulaşmıştır. Bu tutarın 41.0 milyar Dolarlık bölümünü, başta bankalar olmak üzere, finansal
kuruluşların borçları, 83.3 milyar Dolarlık kısmını ise finansal olmayan kuruluşların
borçları oluşturmaktadır. Özel sektörün kısa vadeli borç stoku ise 2010 yılı sonuna göre 9.3
milyar Dolar tutarında bir artışla 28.6 milyar Dolara yükselmiştir. Bu dönemde finansal
kuruluşların borcu 8.4 milyar Dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borcu 970
milyon Dolar yükselmiştir. Özel sektörün yırtdışından sağlamış olduğu 124.3 milyar Dolar
tutarındaki uzun vadeli borcun yüzde 59.6’sı ABD Doları, yüzde 35.7’si Euro ve yüzde
4.7’si de diğer döviz cinsleri cinsinden karşılanmıştır.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı borcun Kasım ayı sonu itibariyle sektörler itibariyle
dağılımı incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşların toplam borcun yüzde 67.0’sini
oluşturan toplam 83.3 milyar Dolar tutarındaki borcunun, yüzde 57.0’sinin hizmetler
sektörü, yüzde 42.2’sinin sınai sektörler ve yüzde 0.8’inin de tarım sektörü tarafından
kullanılmış olduğu görülmektedir.
Özel Sektör Dış Borç Stoku (Milyon Dolar)
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
2010 yılı
2011 Kasım 2010 Yılı
2011 Kasım
Finansal
34 485
41 012
18 116
26 448
Bankalar
28 571
34 022
17 030
24 181
Bankacılık Dışı Fin. Kur. 5 915
6 990
1 085
2 267
Finansal Olmayan
82 370
83 316
1 178
2 148
Toplam
117 056
124 327
19 294
28 596
Uzun ve kısa vadeli özel sektör dış borçlarının toplamı yukarıda verilen Tablodan
görüldüğü gibi 152.9 milyar Dolara ulaşmaktadır.
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2012-2014 yıllarını kapsayan ‘Orta Vadeli Program’(OVP) 13 Ekim 2010 tarihinde
yayınlanmıştır.
Program, küresel ekonomi alanında karşı karşıya bulunulan son
gelişmeler çerçevesinde, ülkemizde ekonomik büyümenin daha yavaş ve sürdürülebilir
bir düzeyde idame ettirilmesini, iç tasarrufların artırılması suretiyle cari açığın
düşürülmesini, bu şekilde makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesini temel
amaç olarak almaktadır. Başta Euro Bölgesi ekonomileri ve A.B.D. olmak üzere gelişmiş
ekonomilere ilişkin büyüme görünümünün zayıflamış olması, ve bu zayıflığın orta-uzun
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Yurtdışından özel sektörce Kasım 2011 sonu itibariyle sağlanmış olan toplam kredi borcu,
kalan vadeye göre gözden geçirildiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilmesi gereken anapara
geri ödemelerinin toplam 64.2 milyar Dolar düzeyinde olduğu görülmektedir.
Orta Vadeli Program (OVP) (2012-2014)
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vadede etkili olma olasılığının yüksekliği ve bu olumsuz tablonun ticari ve finansal
ilişkiler kanalıyla yeni yükselen ve gelişmekte olan ülkelere de yansıyacağı şeklindeki
temel varsayım, Programın şekillendirilmesinde esas alınan başlıca dışsal çerçeveyi
oluşturmuştur.
Önümüzdeki üç yıl için gelirler, harcamalar, faiz dışı ve toplam kamu mali dengesi hedef
ve taahhütlerinin verildiği OVP bu şekilde maliye politikasının seyrini ortaya koymakta
ve dışsal çerçevenin de göz önüne alındığı ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon ve dış
denge tahminlerini yansıtmaktadır.
Orta Vadeli Programda makroekonomik değişkenlerle ilgili 2011 yılı gelişme tahminleri
de verilmiştir. Bu kapsamda, 2011 yılı ilk yarısında yüzde 10.2 olan GSYH büyümesinin
yılın tamamı itibariyle yüzde 7.5 oranında gerçekleşeceği, TÜFE artış hızının 2011 yılı
sonu itibariyle yüzde 7.8 dolayına yükseleceği ve kamu kesimi borçlanma gereğinin 2011
yılında yüzde 1’e gerileyeceği tahmini yapılmıştır. Diğer taraftan OVP’da 2010 yılında
GSYH’ya olan oranı yüzde 3.0 düzeyine gerileyen genel devlet açığının 2011 yılında yüzde
1’e düşeceği, yine geçen yıl yüzde 1.9 düzeyinde gerçekleşen faiz giderleri ve özelleştirme
gelirleri hariç kamu kesimi genel dengesinin GSYH’ya olan oranının 2011 yılında yüzde
2.2’ye yükseleceği tahmininde bulunulmaktadır. Kamu finansmanında gözlemlenen bu
iyileşmeler sonucunda 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 42.2’ye düşen AB tanımlı genel
devlet borç stokunun 2011 yılında yüzde 39.8 dolayında gerçekleşeceği tahmininde
bulunulmaktadır. 2008 yılı küresel krizi ertesinde 2009 yılı son çeyrek döneminden
itibaren gerçekleşen hızlı ekonomik büyümeyle birlikte iç tasarruf eksikliğinin bir sonucu
olarak 2010 yılı itibariyle yüzde 6.5 olarak gerçekleşen ‘cari açık/GSYH’ oranının 2011
yılında yüzde 9.4’e tırmanması beklenmektedir.
2012-2014 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile izlenmesi öngörülen politikalar ile
belirlenen makroekonomik hedef ve göstergeler aşağıda ana çizgileriyle verilmektedir.
Makroekonomik politikalar
Makroekonomik politikalar kapsamında ekonomik büyüme ve istihdama ağırlık
verilmekte ve para, maliye ve gelirler politikalarının koordinasyon içersinde yürütüleceği
vurgulanmaktadır. Ekonomide yurtiçi tasarrufların arttırılmasına çalışılacağı, özel kesim
yatırımlarını, uluslar arası doğrudan yatırımları ve ihracatı artırmaya yönelik olarak
uygulamaya konulmuş olan politikalara devam edileceği, ekonominin istihdam yaratma
kapasitesini artıracak politikalara öncelik verileceği önde gelen büyüme ve istihdam
hedefleri olarak sıralanmaktadır.

KONYA SMMM ODASI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

Kamu maliye politikası kapsamında programda öngörülen gelir, harcama ve borç stoku
büyüklükleri gözetilerek ekonomik istikrarın sürdürülmesi, mali disiplinden taviz
verilmemesi öngörülmektedir. Kamu harcama politikası alanında kaynakların kullanımı
ile ilgili olarak yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik, etkinlik ve verimlilik
durumunun ön planda göz önünde tutulacağı belirtilmektedir. OVP ile kamu

55

Kamu maliye politikası
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yatırımlarının öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek
nitelikteki altyapı projelerine yönlendirilmesi hedeflenmektedir.
OVP çerçevesinde uygulanacak kamu gelir politikasının temel amacı, büyüme, yatırım ve
istihdamın desteklenmesine ve kayıtdışılığın azaltılmasına, yurtiçi tasarrufların
artırılmasına ve ekonomiye rekabet gücü kazandırılmasına katkıda bulunmak ve etkin,
basit ve adil bir vergilendirme sistemi oluşturmaktır.
Para Politikası
Orta Vadeli Program ile 2012 – 2014 döneminde de para politikası, enflasyon hedeflemesi
çerçevesinde yürütülecek ve para politikasının temel amacını fiyat istikrarının sağlanması
oluşturacak ayrıca destekleyici bir amaç olarak finansal istikrar da gözetilmeye devam
edilecektir. Para politikası çerçevesinde kısa vadeli faiz oranlarının temel politika aracı
olarak kullanımı devam edecek, enflasyon hedefleri Hükümet ve Merkez Bankası
tarafından birlikte belirlenecek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir.
Büyüme ve istihdam politikası
Büyümenin istikrarlı bir biçimde devam etmesi, istihdamı desteklemesi, genel ekonomi ve
hanehalkı düzeyinde gelirin artırılması ve tüketimin dengeli hale getirilmesi suretiyle
tasarrufların artırılması amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarının koordinasyon
içersinde yürütülmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede İstikrarlı ve sürdürülebilir bir
büyüme ortamının sağlanması için cari açığın kontrol altına alınması ve borç yaratmayan
kaynaklarla finanse edilmesi Orta Vadeli Programda temel bir gereklilik olarak
vurgulanmaktadır.
2012
- 2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programla temel makroekonomik
parametrelerde 2011 yılı için beklenen gerçekleşme tahminleri ile program döneminde
gerçekleşmesi öngörülen gelişmeler aşağıda verilmektedir:
Orta Vadeli Program
Temel Ekonomik Büyüklükler
2012

2013

2014

1 281
766
7.5
6.2
6.5
6.1
19.3
7.7

1 426
822
4.0
3.0
3.1
3.0
6.2
-0.6

1 572
888
5.0
3.5
3.4
3.5
8.8
7.7

1 733
952
5.0
3.4
2.2
3.5
8.5
3.8

7.7
9.3
9.4
23 925
10.5

9.0
3.8
3.9
24 257
10.4
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Özel

9.4
4.5
4.8
24 752
10.2

4.8
4.7
25 264
9.9
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Büyüme ve İstihdam
GSYH (Milyar TL. Cari Fiyatlarla)
GSYH (Milyar Dolar Cari Fiyatlarla)
GSYH Büyümesi *
Toplam Tüketim *
Kamu *
Özel *
Toplam Sabit sermaye Yatırımı *
Kamu *
*
Toplam Nihai Yurtiçi Talep *
Toplam Yurtiçi Talep *
İstihdam Düzeyi (Milyon Kişi)
İşsizlik Oranı (%)
Dış Ticaret

2011
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Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar)
Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)
Enflasyon
GSYH Deflatörü
TÜFE Yılsonu % Değişme
Kamu Finansmanı
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi **
Toplam Kamu Faiz Dışı Fazlası **
Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Fazl.**
AB Tanımlı Gen. Yön. Nom. Borç Stoku ***
* Sabit fiyatlarla yüzde değişim
** GSYH’ya olan oranı (program tanımlı)
*** GSYH’ya olan oranı

-71.7
-9.4

-65.4
-8.0

-67.0
-7.5

-67.1
-7.0

8.0
7.8

7.0
5.2

5.0
5.0

5.0
5.0

-1.7
1.2
0.9
39.3

-1.5
1.1
1.0
37.0

-1.4
1.3
1.0
35.0

-1.0
1.5
1.4
32.0

2012-2014 dönemi Orta Vadeli Programında gelişme eksenleri olarak ‘Rekabet Gücünün
Artırılması’, ‘İstihdamın Artırılması’ ‘Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın
Güçlendirilmesi’ ‘Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması’ ve
‘Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması’ konuları ana başlıklar olarak
belirlenmiştir. Sözü edilen bu temel alanlarda yapılması öngörülen düzenlemeler ve
faaliyetler ile alınması programlanan önlemler daha ayrıntılı olarak madde bazında
sıralanmıştır.
KONYA İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ:
SM-SMMM:
Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Oda’mıza kayıtlı 338 SM, 1558 SMMM
olmak üzere Toplam 1.896 adet üyemiz mevcuttur. 1040 üyemiz çalışanlar listesinde, 856
üyemizde çalışmayanlar listesinde kayıtlı bulunmaktadır.
YMM:
Konya’da faaliyet gösteren 34 adet YMM mevcuttur.

Sayfa

Odamızın 20.Seçimli Genel kurul toplantısı sonucunda 02 Mayıs 2010 tarihinde yapılan
seçimler sonucunda bize vermiş olduğunuz yetkiyle Yönetim kurulumuz, 05 Mayıs 2010
Tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır. Yönetim kurulu olarak
yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı olması amacıyla oluşturulan komisyonlara
üyelerin atanması eğitim çalışmalarımızı yürütecek TESMER Yönetim kurulu üyelerinin
tespiti ile ilçelerdeki faaliyetlerimizi yürütecek temsilciliklerin seçimlerinin yapılmasıyla,
göreve başladığımız günden itibaren bir meslek odası olarak tüm üyemizi ve
mesleğimizin gelecekteki üyelerini oluşturacak stajyerimizi kucaklayarak meslek yasamız
ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük.

57

KONYA SMMM ODASININ FAALİYETLERİ:

KONYA SMMM ODASI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

K

O

N

Y A

S E R B E S T M U H A S E B E C İ
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

Mesleki kuruluşumuz 21. yılını geride bırakıp 22. yılına girdi. Genç bir meslek kuruluşu
olmamıza rağmen 22 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul
gören ve takdir edilen bir oda haline geldik
01.01.2011-31.12.2011 çalışma döneminde Yönetim kurulumuz 53 defa gündemli olarak
toplanmıştır. Yönetim kurulumuz çalışmalarını yaparken gündemli toplantılarının yanı
sıra gündemsiz olarak da toplanarak oda çalışmalarına yön vermiştir. Yönetim kurulumuz
gerekli gördüğü durumlarda TESMER Konya şubesi Yönetim kurulu, komisyonlarımızla
ve temsilciliklerimizle denetleme ve disiplin kuruluyla toplantılar yapmıştır. Bunun
yanında zaman zaman tüm kurullarımızın katılımıyla istişare toplantıları düzenlenmiştir.
Bu çalışmalarla oda faaliyetlerine yön vermiştir.
Yönetim Kurulumuz bu toplantılarda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest
Muhasebecilik sınavlarında başarılı olan meslek mensubu adaylarımızın ruhsat
çalışmalarını ve üyelik kayıtlarını, odamıza nakil olmak isteyen ve odamızdan başka bir
ile nakil talebinde bulunan, sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Özel Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir sınavı ile SMMM olan üyelerimizin Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler kütüğüne aktarılma işlemlerini, çalışanlar listesine kayıt olmak ve silinmek
isteyen üyelerimizin işlemlerini, odamıza mükellefler ve üyelerimiz hakkında yapılan
şikâyetleri inceleyerek karara bağlamak, gerekli görülen şikâyetlerle ilgili görüşmelerin
yapılmasını, gerekli görülen dosyaların disiplin kuruluna sevk edilmesi yanı sıra ilgili
kurum ve kuruluşların odamıza yapmış oldukları müracaatları inceleyerek
cevaplandırılması ve hizmetlerin verilmesi yönünde kararları almıştır.
Meslek mensuplarımıza ve meslek mensubu adaylarımıza daha iyi hizmet vermek
amacıyla odamızı ve eğitim merkezimiz TESMER’ i ve sınıflarımızı teknolojiye uygun bir
şekilde modern sınıflar haline getirdik. Ayrıca odamızda Türkiye’nin ilk ve tek muhasebe
meslek müzesi de bulunmaktadır.
Odamızın teknolojik alt yapısı kullanılarak Oda Otomasyon sistemine geçilmiştir.
Otomasyon sistemimizden bahsetmek gerekirse üyelerimizin ve stajyerlerimizin bilgileri
e-arşiv olarak güvenli bir şekilde depolanmaktadır. Oda otomasyon sistemimizle paralel
olarak web üzerinde online hizmetlerinde çalışmaları tamamlanmıştır. Online hizmetleri
bölümünün hizmete girmesi ile birlikte üyelerimiz, odamızla ilgili bir takım işlemlerini
internet üzerinden yapabilmektedirler. Oda otomasyon sistemi ile birlikte üyelerimizin ve
stajyerlerimizin özlük bilgileri MERNİS sisteminden ( Nüfus işleri müdürlüğü )güncel
olarak takip edilmektedir. Bundan sonraki dönemde odamız tarafından yapılan yenilikler
web sitemiz aracılığıyla duyurulacaktır.
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Sayfa

Bu çalışma dönemimizde odalarımızın en asli görevlerinden saydığımız eğitim
çalışmalarımızı gerek meslek mensuplarımızın meslek içi eğitimlerine, gerekse
mesleğimizin gelecekteki üyelerini oluşturacak meslek mensubu adayı stajyerlerimizin
eğitimlerine önem vererek, aynı zamanda bir kamu kurumu niteliğinde olan odamızın
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sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bilgilendirmeyi bir görev sayarak bilgilendirme ve
çalışmalarına ağırlık vererek bu çalışmalarımızı bir program dâhilinde eğitim merkezimiz
TESMER şubemizle birlikte yürüttük.
Eğitim çalışmalarımızı Oda binamızda yapmaya devam etmekteyiz, aynı anda üç dört
sınıfta birden farklı derslerin işlendiği kurslarımız düzenlenmektedir. Uzaktan mesleki
eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda üyelerimiz, yapılan seminerleri internet aracılığı
ile izleme imkânı bulmaktadır.
Eğitim çalışmalarımıza katılamayan ilçelerimizdeki üyelerimiz içinde TESMER Yönetim
kurulu üyeleri ve eğitim komisyonu üyelerimizle birlikte ilçelerimizde de aynı seminerler
düzenlenmiştir.
Mesleki dayanışmanın bir gereği olarak yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarımıza
Türkiye genelindeki tüm meslektaşlarımızın katılımları sağlanmıştır. Ulusal olarak yapmış
olduğumuz çalışmalarımızdan ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERLERİ artık bir
gelenek haline gelmiş olup Genel merkezimiz TÜRMOB tarafından da desteklenmekte ve
meslektaşlarımız tarafından talep edilir bir hale gelmiştir.
Bu çalışma döneminde düzenlediğimiz 11. Anadolu Odaları eğitim seminerlerimize
yoğun bir ilgi olmuştur. Daha önce yaptığımız Anadolu Odaları Eğitim Seminerleri Ulusal
olarak yapmaktaydık. 8. Anadolu Odaları Eğitim Seminerimizden itibaren eğitim
seminerlerimiz artık Uluslararası Eğitim Semineri olmuştur. Bu eğitim çalışmalarımız tüm
meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren önemli konularda en yetkili kişiler tarafından
katılımcılara anlatılmış ve tartışılmıştır.
Bu Faaliyet Döneminde Açılan Kurslarımız:
1-20.01.2011-28.02.2011 Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu
2-11.02.2011-13.03.2011 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Hazırlık Kursu
3-20.05.2011-26.06.2011 Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu
4-16.05.2011-29.07.2011 İş-Kur ve Odamız işbirliği ile İş Garantili 50 kişilik
Bilgisayar Destekli Muhasebe elemanı yetiştirme kursu
5-19.09.2011-02.11.2011 Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu
6-17.10.2011-29.11.2011 SMMM Mesleki Yeterlik Sınavı Hazırlık Kursu
7-10.09.2011-30.10.2011 Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu (hafta sonu) Kırşehir ve
Nevşehir’de yapılmıştır.
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Sayfa

Bu protokolün esas gayesi KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odasının ortak işbirliği ile mesleki İngilizcenin meslektaşlarımıza öğretilmesi,
tarafların anlaşmasıyla eğitim programları, karşılıklı mesleki işbirliği programları, mesleki
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ve ilmi konferanslar, mesleki seminerler yüksek düzeyde muhasebe ve finans eğitim
programları düzenlenebilmesinin sağlanmasıdır.
YMM Sınavlarına hazırlık ve ihtisas kurslarımız tüm ülke genelindeki meslektaşlarımızca
istenilen ve tercih edilen bir kurs halini almış ve konusunda uzman eğitimci kadrosu ile
artık düzenli bir şekilde periyodik olarak yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca
ülkemizin dört bir yanından Konya’mıza gelen kursiyerlerimize, ders saatlerinin haricinde
Konya’nın tarihi, sosyal ve kültürel yapısı tanıtılmış, çok güzel hatıralarla şehrimizden
ayrılmaları sağlanmıştır.
Eğitim çalışmalarımıza üyelerimiz yanı sıra meslek mensubu adaylarımızın ve büro
çalışanlarımızın da katılımları sağlanmıştır. Eğitim çalışmalarımız sırasında katılımcılara
kitap ve broşür dağıtılmıştır.
1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek ve ticari hayatta bir çok yenilik getirecek olan yeni
Türk Ticaret Kanunu, mesleğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Bağımsız Denetim
Uluslar arası Standartların uygulanması, şirketlerin kuruluşu yapıları, sermayesi ve
yönetimi açısından çok önemli değişikliklerin olması nedeniyle bu konularda üyelerimize
verilecek eğitimlerin hazırlıkları Türmob ve Odalar tarafından yapılmıştır
Eğitim Faaliyetleri:
Eğitim çalışmalarımızı kısa başlıklarla belirtecek olursak;
1.- 12 Ocak 2011 Beyşehir ilçesindeki üyelerimizle beraber vergisel sohbet konulu
seminer Mevzuat ve Mesleki Sorunlar Komisyonu tarafından verilmiştir
2.- 12 Ocak 2011 Seydişehir ilçesindeki üyelerimizle beraber vergisel sohbet konulu
seminer Mevzuat ve Mesleki Sorunlar Komisyonu tarafından verilmiştir
3.- 18 Şubat 2011 Karapınar ilçesindeki üyelerimizle beraber vergisel sohbet konulu
seminer Mevzuat ve Mesleki Sorunlar Komisyonu tarafından verilmiştir
4.- 18 Şubat 2011 Ereğli ilçesindeki üyelerimizle beraber vergisel sohbet konulu
seminer Mevzuat ve Mesleki Sorunlar Komisyonu tarafından verilmiştir
5.17 Ocak 2011 “Kişisel Gelişim ve İnsanları Tanıma Sanatı” konulu eğitim
semineri Kişisel gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz SAYGIN tarafından verilmiştir.
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7.- 27 Ocak 2011 “Dönem Sonu İşlemleri” bilgilendirme semineri TÜRMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan AYDIN tarafından verilmiştir.
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6.17 Ocak 2011 Akören Meslek Yüksek Okulu’nda konferans Başkan İsmail
TURAN tarafından verilmiştir.
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8.- 8 Şubat 2011 “İnşaat Muhasebesi” konusunda TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkan
Yardımcısı İbrahim DEĞİRMENCİ tarafından üyelerimize verilmiştir.
9.- 02 Mart 2011 “6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Torba
Yasa)-SGK” bilgilendirme semineri SMMM- Emekli SGK Baş Müfettişi İlhami PATIR
tarafından verilmiştir.
10.- 07 Mart 2011 “6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Torba
Yasa)-Vergi bilgilendirme semineri” Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürleri
tarafından verilmiştir.
11- 17 Mart 2011 “6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması(Torba Yasa)
Gelir ve Kurumlar Beyanında Dikkat Edilecek ” konulu seminer YMM Mehmet
ALTINDAĞ tarafından verilmiştir.
12.- 29 Mart 2011 “6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması(Torba Yasa)
SGK Yapılandırılmaları ”konulu bilgilendirme semineri SGK İl Müdürlüğü
tarafından verilmiştir.
13.- 04 Mayıs 2011 Vergisel Sohbet Toplantısı Mevzuat ve Mesleki Sorunlar
Komisyonu tarafından verilmiştir.
14.- 29 Temmuz 2011 “SGK Kayıt Dışı İstihdam ve Çalışma Hayatında Denetim, 6111
Sayılı Kanundaki İstihdam Paketi” bilgilendirme semineri SMMM-Emekli SGK Baş
Müfettişi İlhami PATIR tarafından verilmiştir.
15.- 30 Eylül 2011 Proje Teftişleri Kapsamında Eğitim ve Bilgilendirme Semineri
Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik İş Teftiş Müfettişleri tarafından verilmiştir.
16.- 03 Ekim 2011 “Tarım Muhasebesi” Bilgilendirme semineri YMM Mehmet GÖKÇE
tarafından verilmiştir.
17.- 12 Ekim 2011 “KDV İade İşlemleri” konulu bilgilendirme semineri Vergi Müfettişi
( Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Müdür V.) Ümman CERİT tarafından verilmiştir.
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16-19 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya Belek bölgesinde Calista Luxury Resort
Hotel’ de gerçekleştirilmiştir. Açılış ve Protokol konuşmalarının ardından eğitim
oturumları başlamıştır:
Birinci gün:
I. EĞİTİM OTURUMU:
“Yeni TTK’ya Genel Bakış” konusu Prof. Dr. Ünal TEKİNALP (İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Elemanı) tarafından anlatılmıştır.
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18. 16-19 Ekim 2011 “11.Anadolu Odaları Eğitim Semineri” Calista Luxury Resort
Hotel – Belek/ANTALYA’da yapılmıştır.
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II. EĞİTİM OTURUMU:
“Yeni TTK’da Kurumsal Yönetim” konusu DELOİTE’den Hüseyin GÜRER tarafından
anlatılmıştır.
İkinci gün:
III. EĞİTİM OTURUMU:
“Yeni TTK’da Bağımsız Denetim” konusu Prof. Dr. Seval SELİMOĞLU (Anadolu
Üniversitesi İ.İ.B.F) tarafından anlatılmıştır.
IV.OTURUM:
“Yeni TTK’da İç Kontrol ve İç Denetim” konusu Prof Dr. Şaban UZAY(Erciyes
Ünv.İ.İ.B.F) tarafından anlatılmıştır.
19.- 01 Kasım 2011 Vergisel Sohbet Toplantısı SMMM-Mevzuat ve Mesleki Sorunlar
Komisyonu Üyesi Esadullah ASLAN tarafından sunulmuştur.
20.- 22 Kasım 2011 “Teftişte Yaşanan Sorunlar” bilgilendirme semineri Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Hakkı Güngör GÜRBÜZ ve Osman BULUT
tarafından verilmiştir.
21.- 07 Aralık 2011 “TTK’nın Getirdiği Yenilikler ve Kobi Standartları” konulu
bilgilendirme semineri İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Serdar ÖZKAN tarafından verilmiştir.
22.- 23 Aralık 2011 “Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri Ilgın
İlçesindeki üyelerimize Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.
23.- 23 Aralık 2011 “Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri Akşehir
İlçesindeki üyelerimize Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.
24.- 24 Aralık 2011 “Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri Karapınar
İlçesindeki üyelerimize Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.
25.- 24 Aralık 2011 “Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri Ereğli
İlçesindeki üyelerimize Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.
26.- 28 Aralık 2011 “Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri Beyşehir
İlçesindeki üyelerimize Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.

Sayfa

28.- 29 Aralık 2011 “İnşaat Muhasebesi ve Yeni TTK’ya Genel Bakış” konulu
bilgilendirme semineri TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel AKDEMİR ve TÜRMOB
Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim DEĞİRMENCİ tarafından verilmiştir.
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27.- 29 Aralık 2011 “Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri Seydişehir
İlçesindeki üyelerimize Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.
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29.- 30 Aralık 2011 “TRFS-Kobi Standartları-TTK-Bağımsız Denetim” konularındaki
bilgilendirme semineri Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA, Yrd. Doç. Dr. Cumhur
BOYACIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ tarafından verilmiştir.

Üye/Stajyer İstatistikî Bilgiler:
Bu çalışma döneminde odamıza 65 SMMM ve 12 SM olmak üzere toplam 77 yeni üyenin
kayıt işlemleri yapılmıştır. Bu üyelerimizin üyelik kayıtlarıyla birlikte ruhsat işlemleri
yürütülmüştür. 3 üye nakil gelerek üye olmuştur.
5 üyemizin nakli nedeniyle 8 üyemizin vefat etmesi, 7 üyemizin Geçici izin belgesini
ruhsata dönüştürmemesi nedeni ile Oda tarafından kaydının silinmesi, 14 üyemizin kendi
talepleriyle üyelik kaydının silinmesi ve tüzel kişiliği olan 2 üye şirketimizin de tasfiyesini
tamamlaması sonucu ile olmak üzere toplam 36 üyemizin kaydı silinmiştir. Stajyer
istatistiki bilgileri Tesmer faaliyet raporunda mevcuttur.
Bu çalışma döneminde çalışanlar listesine kayıt olmak isteyen 67 üyemizin, çalışanlar
listesinden silinmeyi talep eden 30 üyemizin işlemleri mesleki denetleme komisyonunun
tespit raporlarına istinaden yapılmıştır.
SMMM Yeterlik sınavlarına giren ve sınavlarda başarılı olan 1 SM üyemizin SMMM
kütüğüne aktarılma ve ruhsat işlemi yapılmıştır.
Özel SMMM sınavı eğitimini tamamlayan, sorumlu olduğu derslerden daha önce girdiği
SMMM yeterlik sınavlarında başarılı olduğundan Özel SMMM Sınavından muaf olarak 1
SM üyenin de SMMM Kütüğüne aktarılma ve ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.
Bu dönem Özel SMMM Sınavlarına 75 üyemiz girmiştir. 75 SM üyemizden 21 üyemiz
başarılı olmuştur. 2011/3.Dönem Özel SMMM Sınavı sonuçları henüz açıklanmamıştır. Bu
dönem ve önceki dönem Özel SMMM Sınavlarında başarılı olan üyelerimizden gerekli
işlemlerini tamamlayarak başvuruda bulunan 81 SM üyemiz SMMM Kütüğüne
aktarılmıştır. Ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.
SM ÜYELERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ.

Sayfa

SM üyelerimizin gireceği Özel SMMM Sınavı başvurusu, eğitim, sınav sürecinin takvime
uygun olarak yürütebilmesi için gerekli duyuru, bilgilendirme çalışmaları ve Pratik
Eğitimin yürütülmesi Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmaktadır.

63

Serbest Muhasebeciliğin kalkması sebebiyle “Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nın Usul ve Esasları” çerçevesinde yapılan “Mesleki
Uyum Eğitimi” ve Özel SMMM sınav süreci devam etmektedir.
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Öncelikle SM olan meslektaşlarımızın Teorik Eğitim için İnternet portalına kayıt olmaları
sağlanmış, Eğitim ve Sınav Materyalleri dağıtılmış ve interaktif eğitimleri başlatılmıştır.
İnteraktif eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımızın sınavlara iyi bir şekilde
hazırlanabilmeleri için odamızda gerçekleştirilen pratik eğitim ile üyelerimizin eksik
bilgileri tamamlanmıştır. Daha sonra değerlendirme sınavları yapılmış ve değerlendirme
notları verilmiştir.
TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen 2010/3. Dönem Özel SMMM Sınavı için 6 Lisans
Mezunu üyemiz ve 1 Lise Mezunu ilk başvuru, daha önceki sınavlarda başarısız olan 29
üyemiz olmak üzere toplam 35 üyemiz 19 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
sınava başvurmuştur. 1 Lisans Mezunu üyemiz ise dersleri daha önce girdiği SMMM
Yeterlik Sınavlarında verdiğinden sınavdan muaf tutulmuştur. Sınav sonucu 05 Şubat
2011 tarihinde açıklanmıştır. Bu sınav sonucunda 13 üye başarılı olmuştur.
TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen 2011/1. Dönem Özel SMMM Sınavı için 1 kişi ön
lisans 4 kişi Lise mezunu ilk başvuru yapılmış olup, daha önceki sınavlarda başarısız
olan 16 üye olmak üzere toplam 21 üyemiz 10 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen sınava katılmıştır. Sınav sonucu 09 Haziran 2011 tarihinde açıklanmıştır.
Bu sınav sonucunda 3 üye başarılı olmuştur.
TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen 2011/2. Dönem Özel SMMM Sınavı için 2 kişi lisans 6
kişi Lise mezunu ilk başvuru, daha önceki sınavlarda başarısız olan 18 üyemiz olmak
üzere toplam 26 üyemiz 18 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen sınava
katılmıştır. Sınav sonucu 16 Kasım 2011 tarihinde açıklanmıştır. Bu sınav sonucunda 18
üye başarılı olmuştur.
TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen 2011/3. Dönem Özel SMMM Sınavı için 4 kişi lisans 3
kişi ön lisans 7 kişi Lise Mezunu ilk başvuru, daha önceki sınavlarda başarısız olan 14
üyemiz olmak üzere toplam 28 üyemiz 25 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
sınava başvurmuştur. Bu sınav sonucu henüz açıklanmamıştır
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Odalarımızın gelir kaynağı olan aidatların zamanında tahsil edilmesi için üyelerimize
aidat ödemeleri ile ilgili yazılar gönderilmiş, web sayfasında duyurular yapılmış, yoğun
iş ve çalışma temposu nedeniyle aidatlarını ödemeyi unutan üyelerimize SMS yoluyla
hatırlatma mesajları gönderilmiş, çeşitli nedenlerden dolayı birikmiş aidat borcu olan
üyelerimiz için bu dönemde de ödeme kolaylığı sağlanmış, bu yolla birikmiş aidat borcu
olan üyelerimizin borçlarını ödeme imkânı getirilmiştir. Ayrıca 6111 sayılı bazı alacakların
yeniden yapılandırılması hakkındaki yasa kapsamında üyelerimizin aidat borçlarını
yapılandırmaları hususunda da gerekli duyurular yapılmış müracaat eden üyelerimiz
aidat borçlarını yapılandırmıştır. 6111 sayılı yasa kapsamında aidat borcunu
yapılandırmak için 411 üyemiz başvuruda bulunmuş olup, borcunu yapılandıran 333
üyemiz borcunu ödemiştir.
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Tüm bu çalışmalarımıza rağmen, aidatlarını ödemeyen üyelerimizden istemeyerek de olsa
avukat aracılığı ile tahsilât yapmak durumunda kalınmıştır.
ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMALARIMIZ
Her yıl olduğu gibi 2011 yılı için ilgili komisyonun hazırladığı mesleki ücret tarifesi
taslağı, Danışma meclisimizde değerlendirilerek, hazırlanan ücret tarifesi TÜRMOB ’a
iletilmiştir.
Diğer Odalarla İlişkiler:
SMMM ve YMM Odalarımızın yapmış oldukları eğitim çalışmalarına ve sosyal
etkinliklerine katılarak odalar arasındaki mesleki dayanışmaya önem verilmiştir.
Bu dönemde:
1-03.03.2011 tarihinde Kayseri SMMM Odasının düzenlediği “2.Anadolu Odaları
Platformu Toplantısı” toplantısı,
2-03-06.03.2011 tarihinde Kayseri SMMM Odasının düzenlediği “2.Türkiye Sektörel
Muhasebe Uygulamaları”semineri
3-28-29-30.04.2011-01.05.2011 tarihinde Muğla SMMM Odasının “Vergi, Muhasebe,
Sosyal Güvenlik Uygulamaları ”semineri,
4-06.07-04.2011 tarihleri arasında TÜRMOB’un düzenlediği “VI.Türkiye Muhasebe
Forumu”,
5-17.06.2011 tarihinde Yozgat SMMM Odasının düzenlediği “3.Anadolu Odaları
Platformu” toplantısı,
6-23.09.2011 tarihinde Aksaray SMMM Odasının düzenlediği “4.Anadolu Odaları
Platformu” toplantısı,
7- ( 5.Anadolu Odaları Platformu Toplantısı da 10.12.2011 tarihinde Odamız ev
sahipliğinde yapılmıştır.)
8-05-09.10.2011 tarihlerinde İstanbul SMMM Odasının düzenlediği “2.Uluslararası
Muhasebe Denetimi Sempozyumu”,na katılarak Odamız temsil edilmiştir.
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Bu çalışma döneminde Yönetim Kurulu olarak genel merkezimiz TÜRMOB ve Temel
eğitim ve Staj merkezimiz TESMER ’in çalışmalarına aktif olarak iştirak edilmiştir.
Mesleğimiz ve üyelerimizin genel sorunları genel merkezimize iletilmiş, yapılan
çalışmalara katılınmış, odamızın görüşleri raporlar halinde iletilmiştir. TESMER’in yapmış
olduğu eğitim seminerlerine mesleki eğitim komisyonu üyelerimizin katılımı sağlanmış,

65

Birlik ile İlişkiler:

K

O

N

Y A

S E R B E S T M U H A S E B E C İ
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

eğitim gören komisyon üyelerimizden yapılan eğitim çalışmalarımızda faydalanılmıştır.
Eğitim çalışmalarımıza TÜRMOB ve TESMER merkezimizin katkıları sağlanmıştır. Bu
vesile ile TÜRMOB ve TESMER Yönetim kurullarına teşekkürü bir borç biliriz.
TÜRMOB ’un ve TESMER merkezimizin gerek kurullar ve gerek personellerimizle ilgili
meslek içi eğitimlerine iştirak edilmiştir. TÜRMOB ’un oda başkanları nezdinde yapmış
olduğu aşağıda belirtilen tarihlerde yapılan oda başkanları kurulu toplantılarına iştirak
edilerek TÜRMOB çalışmalarına katılınmış, odamızın görüşleri dile getirilmiştir.
59.Başkanlar Kurulu toplantısı
60.Başkanlar Kurulu toplantısı
7.Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısı
61.Başkanlar Kurulu toplantısı
62.Başkanlar Kurulu toplantısı
63.Başkanlar Kurulu toplantısı

25 Ocak 2011 Ankara’da
26 Mart 2011 Ankara’da
21 Mayıs 2011 Ankara’da
04 Haziran 2011 Ankara’da
27 Eylül 2011 Ankara’da
24 Kasım 2011 Ankara’da
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Bu toplantılarda aşağıda belirtilen konular görüşülmüştür.
 Yürürlükten kaldırılan Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar
Hakkındaki Tebliğ,
 Maliye Bakanlığına gönderilen 2011 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi,
 Meslekle İlgili yasal düzenlemelerin görüşülmesi,
 Türk Ticaret Kanunu,
 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
değişiklik yapılmasına dair kanun,
 Kesin mizan bilgilerin elektronik ortamdan alınmasına ilişkin VUK Tebliği taslağı,
 2011-2015 stratejik planın görüşülmesi,
 Elektronik beyanname uygulaması – Aracılık yetkisi ve sözleşmesine ilişkin VUK
Tebliğleri (405-407)
 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu,
 Kurumlar Vergisi Beyanname verilme süresinin uzatılması ve Maliye Bakanlığı ile
ilişkiler, Odalarımız ve meslektaşlarımızın sorunları ve çözüm bekleyen diğer
konular,
 Odalarla ilgili idari ve mali konuların görüşülmesi (Odalar arası çalıştay toplantısı),
 2.Odalar Arası Uygulama Birlikteliği Çalıştayı,
 Haksız Rekabet işlemlerinin görüşülmesi,
 Disiplin işlemlerinin görüşülmesi,
 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun teşkilat
ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname,
 2012 yılı SMMM asgari ücret tarifesi
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Diğer Kurumlarla İlişkiler:
Çalışma dönemimizde özellikle mesleğimizle yakından ilgili olan kuruluşlarla, Konya
Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Bölge
Çalışma İl Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile yakın ilişkiler
kurulmuştur. Üyelerimizin bu kurumlarla olan ortak sorunlarına görüşmelerle çözüm
üretilmeye çalışılmıştır. Meslek ve Esnaf odalarıyla yakın ilişkiler kurularak gerekli
görülen odalarda bilgilendirme çalışmaları yapılmış onları da ilgilendiren konularda
yapılan eğitim çalışmalarımıza katılımları sağlanmıştır.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile 2011 yılında da değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
Bu değerlendirme toplantılarında birçok kararlar alınmıştır.
Değerlendirme toplantısında alınan kararların tümü web sayfamızda yayınlanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişkiler kurularak toplumsal olaylarda odamızın görüşleri
dile getirilmiştir.
Daimi Takdir Komisyonu ve Arsa Merkez Takdir Komisyonunda odamız üyelerimizle
temsil edilmiştir.
T.C KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent Konseyinde belediye Kanunun Kent
Konseyini ihtiva eden 76. Maddesi gereğince yönetmelik hükümlerine göre uygun
teşekkülü ve organlarının seçimi için yönetmeliğin 8. Maddesine göre Odamız
görevlendirilen üyelerimiz tarafından temsil edilmektedir.
Göreve yeni başlayan mesleğimiz ile ilgili Kurum ve Vergi Dairesi Müdürleri ziyaret
edilerek, görüş alışverişinde bulunulmuştur.
T.C.KONYA VALİLİĞİ Özel Kalem Müdürlüğünün 15.10.2009 tarih ve 12141 sayılı yazısı
gereğince; Meslek Odaları adına 10 Kasım 2011 Atatürk’ü Anma Günü Programı
çerçevesinde Anıta çelenk sunma görevi Odamız tarafından yerine getirilmiştir.
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Mesleki denetleme komisyonumuz, öncelikle yeni işe başlayan üyelerimizin işyerlerinde
denetimler yaparak üyemizin bizzat mesleği kendisinin yapıp yapmadığı ve çalışanlar
listesine kayıt olan üyemizin 3568 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler gereğince yerine
getirmesi gereken hususlar hakkında tespitler yaparak üyemizin eksiklerini tamamlaması
hususunda çalışmalar yapmıştır. Odamıza intikal eden üyelerimizden, mükelleflerden ve
ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen şikâyetler komisyon üyeleri tarafından incelenmiş ve
araştırılmıştır. Komisyon tarafından hazırlanan raporlar dâhilinde üyelerimiz hakkında
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yasa ve yönetmelikler gereğince işlem yapılmıştır. Defter terk forumlarıyla yapılan
başvurulardan Yönetim kurulumuzca incelenmesine karar verilen müracaatlar
komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. Mesleki denetleme komisyonumuz bu
çalışma döneminde 89 inceleme yapmıştır.
Aday Meslek Mensuplarının (Stajyerlerin) Denetim Faaliyetleri:
Mesleğimizin gelecekteki üyeleri olacak meslek mensubu adaylarımızın başarılı bir staj ve
sınav dönemi geçirmeleri için Yönetim kurulumuz ve eğitim merkezimiz TESMER
Yönetim kurulu ile birlikte çalışarak adayların mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve
yeterliliğe sahip birer meslek mensubu olarak yetişmeleri için hiçbir fedakârlıktan
kaçınmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışma döneminde stajyerlerimizin işleri
TESMER tarafından takip edilmiştir. Stajyer Denetleme Komisyonu tarafından 176 stajyer
denetimi yapılmıştır.
Mesleki Düzenleme Faaliyetleri:
Meslek Yasası ve Yönetmelikler:
Yönetim kurulu olarak çıkarılan yasalar ve yasalarda yapılan değişikler ile yapılacak
değişiklikler konusunda her zaman hazırlıklı ve etkin olmaya çalıştık. Yasa ve
yönetmeliklere ilişkin görüş ve önerilerimizi en hızlı bir biçimde ilgili komisyondaki
arkadaşlarımızla hazırlayarak ilgili kurumlara, kuruluşlara ve TÜRMOB’ a ilettik.
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Bu çalışmamızda özellikle aşağıdaki sorunlar üzerinde durulmuş ve bu konulardaki
çözüm önerlerimiz belirtilmiştir.
** Haksız rekabet ve ücretlerin tahsil edilmesi,
** Mesleki mevzuatla ilgili çalışmalar
** Teknolojik alt yapı için mali destek imkânlarının sağlanması
** Vergi Mahkemesi ve idari Mahkemelerde dava açabilme ve mükellefi temsil yetkisi
** Meslek mensubunun can güvenliği konusu
** Büro standartlarının tespit edilmesi ve standart hale getirilmesi
** Meslek içi eğitimin meslek mensubu ve meslek mensubu adayları için zorunlu hale
getirilmesi
** Meslek unvanlarını haksız olarak kullananlar hakkındaki cezaların caydırıcı hale
getirilmesi
** Belirli sermayeyi aşan Anonim ve Limited Şirketlilerinde meslek mensubu bulundurma
zorunluluğu getirilmesi
** 4. Dönem geçici vergi beyanın kaldırılması
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** Odalarımızın teknik donanım ve alt yapılarıyla programlarının Genel merkez
tarafından sağlanması
** Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına giriş koşullarının yeniden düzenlenmesi
Mesleki Kurallar:
Mesleki ve etik kurallar oda üyelerinin tamamının uyması gerektiği tartışılmaz
kurallardır. Bu kurallar meslek yasamızda yazılmasına rağmen yazılı olmayan kurallarda
meslek mensuplarımız tarafından uygulanmakta bu kurallara uymayanlar hakkında ise
odanın yetkili merci organları gerekli kovuşturma ve soruşturmaları yaparak
meslektaşlarımız yazılı ve sözlü olarak uyarılmaktadır.
Oda Komisyonlarının Faaliyetleri:
Odamızın çalışmalarına ve faaliyetlerine daha çok üyemizin iştirak etmesi amacıyla
oluşturulan komisyonlarımız ve üyelerimizin tümünü ilgilendiren önemli kararların
alınmasında komisyonlarımızdan ve danışma meclisimizin görüş ve önerilerinden
faydalandık.
Mesleki denetleme çalışmalarımızda, mesleki denetleme komisyonu üyelerimizden
stajyerlerimizin denetlenmesinde stajyerler denetleme komisyonumuzdan, eğitim
çalışmalarımızda stajyerler eğitim komisyonu ve eğitim komisyonumuzda görev alan
üyelerimizden, odamızın her türlü sosyal faaliyetlerinde sosyal etkinlikler
Komisyonumuzdan, mesleki sorunlarımızın çözümü ile mevzuatla ilgili çalışmalarımızda
mesleki sorunlar ve mevzuat komisyonu üyelerimizle birlikte hareket ettik.
EĞİTİM KOMİSYONUMUZ:
Eğitim komisyonumuz, üyelerinin TÜRMOB ve TESMER’ in eğitim çalışmalarına
katılarak edindikleri bilgileri meslek içi eğitim çalışmalarımızda ve meslek mensubu
adaylarımızın eğitim çalışmalarına katılarak katkıda bulunmuşlardır.
Eğitim komisyonumuzun özellikle stajyerlerimizin eğitiminde ve ilçelerde yaptığımız
eğitim çalışmalarında önemli katkıları olmuştur.
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Stajyerler Denetleme Komisyonumuzun 2011 yılı içersindeki faaliyetleri TESMER ile
koordineli bir şekilde yapılmış olup, yaklaşık 176 stajyerlerimizin gerçekten bir işyerinde
staj yapıp yapmadıklarını komisyon üyelerimiz kontrolünde denetleme raporuna
dayandırılarak yapılmıştır. Komisyon üyelerimiz tarafından yapılan bu çalışmalar
sonucunda staj yapanlar ile staj yapmayanlar ayrıştırılmıştır. Gerçekten bir işyerine bağlı
olarak yerinde ve bir meslek mensubunun gözetiminde staj yapan stajyerler için olumlu,
gerçeği yansıtmayan stajyerlerin durumu hakkında ise olumsuz raporlar düzenlenmiş
olup bu çerçevede Komisyon Divan’ı tarafından TESMER’ e rapor düzenlenerek teslim
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edilmiştir. Stajyer Denetleme Komisyonu mesleğe adım atacak meslek mensubu
adaylarının bilgi ve kazanım anlamında kendilerine artı değer katacak işlevleri
öğrenebilecekleri ve daha sonra meslek hayatına atıldıklarında daima bu bilgi ve
birikimden yararlanacakları zaman sürecinde bilgi alışverişi yapabilecekleri bir komisyon
olma özelliğindedir. Bizler aday meslek mensubu arkadaşlarımıza staj dönemleri boyunca
mesleklerinin değerlerini bilmelerini ve bu mesleğe isteyerek girmelerini temenni
ediyoruz.
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONUMUZ:
Sosyal etkinlikler komisyonumuz odamızın sosyal faaliyetlerine katkıda bulunmuştur.
Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hareket ederek üyelerimizin mutlu ve acılı
günlerinde odamızı temsil etmişlerdir. Odamızın sosyal aktivitelerine yön vermişlerdir.
Yeni büro açan üyelerimiz bu üyelerimiz tarafından belirli zamanlarda ziyaret edilerek
manevi olarak destekte bulunmuşlardır. 2011 yılında Oda Yönetim Kurulumuz ve Sosyal
Etkinlikler Komisyonumuzca aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir:
01 Mart 2011 “1 Mart Muhasebeciler Günü Kokteyli”
25 Haziran 2011 “Geleneksel Piknik Programı”
09 Ağustos 2011 “Geleneksel İftar Yemeği”
11 Ağustos 2011 “Ankara’da İftar Yemeği”
02 Eylül 2011 “Bayramlaşma Kokteyli”
10 Kasım 2011 “Bayramlaşma Kokteyli”
07.11.2011-06.12.2011 “Van Depremi Yardım Kampanyası”
01.12.2011 “Kızılay Kan Bağışı Kampanyası”

MEVZUAT VE MESLEKİ SORUNLAR KOMİSYONUMUZ:
Mevzuat komisyonumuz üyelerimizin genelini ilgilendiren sorunlarda çözüm üretmek
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde görüşmeler yaparak sorunların aşılmasına
gayret göstermişlerdir. Mesleğimizle ve meslek mensuplarımızı yakından ilgilendiren
konularda raporlar hazırlayarak yönetim kurulu çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur.
Komisyonumuz 2012 yılı ücret tarifelerinin hazırlanmasında gerekli çalışmalar yaparak
çalışmalarını danışma meclisine sunmuştur.

Sayfa
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TÜRMOB ’un mesleğimiz ve meslek yasasındaki çalışmalarında çözüm önerileri ile Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılacak değişiklerinin mesleğimizle
ilgili hususlarında araştırma ve incelemelerde bulunarak rapor hazırlamışlardır.
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KAMU ETİK KOMİSYONUMUZ:
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3. Ve 7. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde; Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak
tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere
kurulmuş olan Etik Komisyonumuza, 31.12.2011 tarihine kadar kamu görevlileri etik
davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile herhangi bir başvuru olmamıştır.
Odamız internet sitesinde Etik Komisyonumuzu ve etik ilkeleri tanıtıcı bir bölüme yer
verilmiştir.
Etik komisyonu olarak 8-9 Nisan 2011 tarihinde Hatay’da düzenlenen Üçüncü Türkiye
Haksız Rekabet Ve Etik Kongresine katılınmış olup, Yönetim Kurulumuza kongre ile ilgili
bilgilendirme sunumu verilmiştir.
Etik Komisyonumuz, 2012 yılı içerisinde de Odamız görev alanı içerisinde Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkelerinin yerleşmesi konusunda üzerine düşen görevleri yerine
getirmeye devam edecektir.
Seyit Faruk ÖZSELEK
Etik Komisyonu Bşk.

Abdil ERDAL
Etik Komisyonu Bşk.Yrd.

Halil ANIL
Etik Komisyonu Üyesi

Strateji Geliştirme Faaliyetleri:
Oda kurumları duruma göre strateji geliştirmek için toplantılar ve istişareler yaparak
günün şartları ve koşullarına uygun stratejiler geliştirirler. Bu stratejiler geliştirilirken
konunun uzmanlarından lojistik destek sağlanmaktadır.
Mesleki Sorunlarla ilgili öneriler:
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak tespit ettiğimiz mesleki
sorunlarımızla ilgili önerilerimiz aşağıdaki gibidir:
1- Haksız Rekabetin önlenebilmesi için, Serbest Meslek Stopajının %40'a
yükseltilip, % 20'sinin Saymanlık tarafından meslek mensubuna iadesi,
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3- Muhteviyatı itibariyle sahte ve yanıltıcı belge sorumluluğunun mükellefe
ait olduğunun yasal tanımının yapılması, bu tür belgelerden meslek
mensubunun sorumlu tutulamayacağı,
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2- Meslek mensuplarına yüklenen müteselsil sorumluluk uygulamasının ve
iştirak Cezasının kaldırılması,
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4- Meslek mensupları arasında eşit gelir dağılımı için defter kota uygulamasının
getirilmesi,
5- Haksız rekabetin önlenebilmesi için, Asgari Ücret Tarifesinin mutlaka
uygulanması konusunda meslek mensuplarının bilinçlendirilmesi, aksi halde
cezai yaptırımın mutlaka uygulanması,
6- Haksız rekabetin önlenebilmesi için, ruhsatı olmayan kişilerin defter tutmasının
önüne geçilmesi, meslektaşlarımızın bu kişilerle işbirliği yapmaması konusunda
bilinçlendirilmesi ve cezai yaptırımın mutlaka uygulanması,
7- Meslek içi eğitimin zorunlu tutulması,

8- Meslektaşlarımızın daha refah yaşayabilmesi ve mesleğimizin gereken saygıyı
görebilmesi için meslektaşlarımızın mutlaka dayanışma içinde olunması
gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri,
9- Noterler tarafından yapılan defter tasdik işleminin Mali Müşavirler tarafından
Serbest Meslek Makbuzu karşılığında yapılabilmesi,
10-Meslek mensuplarının İdari Yargı da vekâletle mükellefi temsil etme yetkisinin
verilmesi,
11-Ruhsat almaya hak kazanmış, ancak, maddi imkânsızlıklar nedeniyle ruhsatını
alamayan meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla ödeme kolaylığı
yapılması,
12-Mesleğe yeni başlayan ve büro açmak isteyen meslektaşlarımıza destek olmak
amacıyla, TÜRMOB bünyesinde oluşturulacak bir fondan faydalandırılması,
13-İş yükünün azaltılması,
Hukuk ve Disiplin İşleri:
Bu çalışma döneminde de mesleğimizi disiplin altına alacak çalışmalarımız yoğun bir
şekilde sürmüştür. Odamıza üyelerimizin defter terk formlarıyla yapmış oldukları, ya da
yazılı olarak sizlerin ve mükelleflerin ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu
şikâyetler Yönetim kurulumuzca incelenerek mesleki denetleme komisyonuna ve haksız
rekabetle mücadele kuruluna havale edilerek kurul ve komisyon üyelerince incelenmiş,
gerekli görülenler hakkında Yönetim kurulunca gerekli inceleme ve soruşturma
yapılmıştır.
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Yapılan soruşturmalar sonucunda disiplin kurulana verilmesi gereken üyelerimiz
hakkında disiplin dosyası oluşturularak disiplin kuruluna sevk edilmiş, uyarılması
gereken üyelerimizin dikkati çekilmiştir.
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Özellikle haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalarımız ve denetimlerimiz mesleki
denetleme komisyonumuz, haksız rekabetle mücadele kurulu başkanlığı ve ilçe
temsilciliklerimizle ortaklaşa yapılan çalışmalarla önlenmesine çalışılmıştır.
Bu çalışmalarımız sonucunda Disiplin Kurulumuza toplam 20 dosya sevk edilmiştir. Bu
dosyalarla ilgili bilgiler Disiplin Kurulu Raporu’nda mevcuttur.
Yine mevzuatımız gereği odamız bünyesinde oluşturduğumuz Haksız Rekabetle
Mücadele Kurulu bu dönem yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’na Yönetim Kurulumuz’ ca 26 dosya sevk edilmiştir.
Kurul’a sevk edilen dosyalarla ilgili bilgiler Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu
Raporu’nda mevcuttur.

Kriz Yönetimi:
Kriz durumlarında etkili bir yönetim, işletmenin kayıp ve kazançları büyüklüğü ile
yakından ilgilidir. Krizin başarıya dönüştürülmesi yönetimin duruma aktif müdahalesini
gerektirir. Krizi çözmek hem kriz öncesi durum tahmin etmeye hem de problemlerin
çözümü için uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır. Kriz yönetimi; olası kriz
durumuna karşılık kriz sinyallerini yakalanarak değerlendirilmesi ve örgütün kriz
durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanmasını
gerektirir.
Denetleme Kurulu Raporu
(01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ
(KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI)
(TESMER KONYA ŞUBESİ)
(KONYA SMMMO İKTİSADİ İŞLETMESİ) İÇİN
I-GİRİŞ

Sayfa
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Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın, Tesmer Konya Şubesi’nin ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İktisadi İşletmesi’nin(01.01.201131.12.2011) hesap dönemi ve faaliyetleriyle ilgili denetimimiz, başta 3568 sayılı Meslek
Yasası ile bu yasaya ilişkin yönetmelikler olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Vergi
Usul Kanunu ve diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yönetim kurulunun
işlemleri harcama ve gelir belgeleri, alınan kararlar ve uygulamalar, kasa ve banka
işlemleri kurulumuz tarafından her ay mutat şekilde incelenmiş ve incelemeler
sonucunda kurulumuzca aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
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II- KONYA SMMMO- TESMER KONYA ŞUBESİ VE KONYA SMMMO İKTİSADİ
İŞLETMESİNİN DENETİMİ

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tesmer Konya Şubesi ve Konya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İktisadi İşletmesi ‘ne ilişkin (01.01.2011-31.12.2011)
hesap dönemi içerisinde yapılan 14 ayrı denetim, inceleme ve sayım sonucunda aşağıdaki
hususlar görülmüş ve tespit edilmiştir.

A) USUL YÖNÜNDEN YAPILAN İNCELEMELER

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tesmer Konya Şubesi ve Konya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İktisadi İşletmesinin Usul yönünden yapılan tetkikler,
incelemeler ve denetimler sonucunda; kullanılması gereken yasal defterler süresinde ve
usulüne uygun olarak tasdik ettirildiği, yapılan muhasebe kayıtlarının belgelere
dayanılarak yapıldığı ve söz konusu belgeler, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve
Standartlarına uygun olarak kayıtlara intikal ettirildiği tespit edilmiştir.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tesmer Konya Şubesi ve Konya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İktisadi İşletmesini yasal defterlerin tasdikine ilişkin
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI DEFTER TASTİK BİLGİLERİ
Yasal Defterin Nev' i
Yevmiye
Defter-i Kebir
Envanter
Kasa

Tasdik Makamı
Konya 6. Noterliği
Konya 6. Noterliği
Konya 6. Noterliği
Konya 6. Noterliği

Onay Tarihi ve Yevmiye No
28.12.2010 /29758
28.12.2010 /29757
28.12.2010 /29759

Sayfa
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TESMER KONYA ŞUBESİ
DEFTER TASTİK BİLGİLERİ
Yasal Defterin Nev' i
Tasdik Makamı
Yevmiye
Konya 6. Noterliği
Defter-i Kebir
Konya 6. Noterliği
Envanter
Konya 6. Noterliği

Onay Tarihi ve Yevmiye No
28.12.2010 /29753
28.12.2010 /29752
28.12.2010 /29750
28.12.2010 /29749
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KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DEFTER TASTİK BİLGİLERİ
Yasal Defterin Nev' i
Yevmiye
Defter-i Kebir
Envanter

Tasdik Makamı
Konya 6. Noterliği
Konya 6. Noterliği
Konya 6. Noterliği

Onay Tarihi ve Yevmiye No
28.12.2010 /29754
28.12.2010 /29755
28.12.2010 /29756

Yapılan bu denetim, incelemeler ve tetkiklerin sonucunda eleştiriye konu olacak ve
tenkidi gerektirecek herhangi bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir.

B) HESAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Konya Serbest muhasebeci Mali Müşavirler odası, TESMER Konya Şubesi ve Konya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası İktisadi işletmesinin Denetim kurulumuzca
muhtelif zamanlarda hesaplar üzerinde yapılan denetim inceleme ve tetkikler
sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir.
1-Konya SMMMO yönetim kurulunun almış olduğu kararlar incelenmiş olup yönetim
kurulu yapılan çalışmaları bu kararlar doğrultusunda uygulandığı, gelir ve gider
belgelerinin denetimi sonucunda gayri kanuni herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,
kanuni defterlere ve kayıtlara genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına
uygun olarak intikal ettirildiği, hazırlanan bilanço, gelir tabloları ve mizanların
incelenmesi neticesinde varlık kalemlerinin ve stoklarının fiilen mevcut olduğu ve
Konya SMMM Odası’ nın gerçek durumunu yansıttığı görülmüştür.
2-TESMER Konya Şubesi’nin toplantıları aldığı kararlar ve çıkarılan mizanlar kontrol
edilmiş olup uygulamalar alınan kararlar doğrultusunda uygulandığı Mizan
değerlerinin fiilen mevcut olduğu, belgelerin defter ve kayıtlara Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlke ve Standartlarına uygun olarak intikal ettirildiği Tespit edilmiştir

Sayfa

4- Kurulumuzca muhtelif zamanlarda fiili kasa ve stok sayımı yapılmış olup, defter
kayıt ve belgelerle karşılaştırılarak uygunluğu tespit edilmiş herhangi bir uyumsuzluk
görülmemiştir.
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3-Konya SMMMO İktisadi İşletmesinin gelir ve gider belgelerinin, ve çıkarılan
mizanların denetimi sonucunda gayri kanuni herhangi bir belgeye rastlanılmamış
ilgili belgeler kanuni defterlere zamanında ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve
standartlarına uygun olarak intikal ettirildiği tespit edilmiş, ayrıca İktisadi İşletmenin
faaliyetleri yakından takip edilerek Oda bütçesine önemli derecede katkı sağladığı
görülmüştür.
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5- Demirbaşlara ilişkin olarak yapılan inceleme ve tespitlerimizde demirbaşların
muhasebe kayıtlarının tam olarak tutulduğu ve yerlerinde eksiksiz olarak mevcut
bulunduğu görülmüştür.
6- Banka hesapları, banka hareketleri ve tutarları incelenmiş olup defter kayıt ve belgelerle
mizanlardaki değerlerin uygunluğu görülmüştür.
7- Denetim Kurulumuza 01.01.2011-31.12.2011 çalışma döneminde herhangi bir şikayet ve
ihbar gelmemiştir.
C- FAALİYETLER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Denetim Kurulumuzca muhtelif zamanlarda faaliyetler üzerine yapılan incelemeler
sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir.
1-Konya SMMMO yönetim kurulu, 01.01.2011-31.12.2011 çalışma döneminde faaliyetlerini
diğer oda kurullarıyla işbirliği yaparak olumlu bir şekilde sürdürdüğü, kararları oy
birliğiyle alarak faaliyetlerini bu kararlar doğrultusunda verimli bir şekilde sürdürdüğü
tespit edilmiştir.
2-Konya SMMM Odası’ nın fiilen çalışan 856 bağımlı 1040 bağımsız toplamda 1896
kayıtlı üyesi bulunduğu, mevcut üyelerden 338 adet Serbest Muhasebeci, 1558 adet de
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olduğu tespit edilmiştir.
3-Konya SMMMO yönetim kurulu haftalık olağan toplantılarını yaptığı, dönem içerisinde
53 defa toplanıldığı, uygulamaların oybirliğiyle alınan kararlar doğrultusunda
uygulandığı görülmüştür.
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5-TESMER Konya Şubesi tarafından her yıl yapılan ve ulusal anlamda kabul gören
Anadolu Odaları Eğitim Semineri’nin 11’ncisi büyük oranda katılım sağlanarak başarıyla
yapıldığı tespit edilmiştir.
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4-TESMER Konya Şubesi Yönetim Kurulu dönem içerisinde 23 defa toplandığı, kararların
oy birliğiyle alındığı ve çalışmaların kararlar doğrultusunda gerçekleştirildiği tespit
edilmiş, 01.01.2011-31.12.2011 çalışma döneminde meslektaşlara yönelik 26 adet seminer
ve bilgilendirme toplantıları ve sohbet programları yapıldığı, yine meslektaşlara yönelik 3
ü Konya’da 1’i de Nevşehir ve Kırşehir odalarında olmak üzere toplam 4 adet staja
başlama ve değerlendirme, 1 adet SMMM yeterlilik Kursu,1 adet YMM Yeterlilik Sınav ve
İhtisas Kursu açıldığı ve bu kursların başarıyla tamamlandığı görülmüş, ayrıca staj
işlemleri ve kayıtlarının Staj Yönetmeliğine göre yapıldığı, stajyerlere eğitim hizmetinin
dışında sınav dönemlerinde ulaşım ve konaklama hizmetleri de verildiği görülmüştür.
Ayrıca Türkiye İş Kurumu ile ortaklaşa düzenlenen iş garantili bilgisayar destekli
muhasebe kursları düzenlenmiş ve toplam 50 kişiye sertifikaları teslim edilmiştir.
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6. Ayrıca yine Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ev sahipliğini yaptığı
5.Anadolu Odaları Platformu’da bu yıl içerisinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan
bir diğeri olarak tespit edilmiştir.

III-SONUÇ

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TESMER Konya Şubesi ve Konya
SMMMO İktisadi işletmesinin faaliyetleri ve yapılan tüm işlemler diğer kurullarla birlikte
iş birliği içerisinde uyumlu bir şekilde usul ve mevzuata uygun olarak yapıldığı, ayrıca
Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizanlardaki değerlerin tamamen Odanın fiili ve gerçek
durumunu yansıttığı görüşüne varılmıştır.
Konya SMMMO Yönetim Kurulu ve TESMER Konya Şubesi Yönetim Kuruluna vermiş
oldukları hizmetlerden, başarılı ve uyumlu çalışmalarından, göstermiş oldukları özveri ve
gayretlerinden dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Ayrıca; Konya
SMMMO ve TESMER Konya Şubesi Personeli’ne başarılı ve düzenli çalışmalarından
dolayı teşekkür ederiz.

Hale CİVELEK
Başkan

Mehmet KARA
Başkan Yrd.

Halil ÖZTOK
Raportör

Disiplin Kurulu Raporu:
KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
DİSİPLİN KURULU RAPORU
01.01.2011-31.12.2011

Disiplin Kurulumuz, 01/01/2011 ve 31/12/2011 tarihleri arasında haftalık mutat
toplantılarımız yapılmıştır.
Disiplin Kurulumuzda 31/12/2010 tarihinde devri eden 15 adet dosya, 2011 yılında intikal
eden 20 adet dosya olmak üzere toplam 35 adet dosyanın gerekli inceleme ve
soruşturmaları yapılarak aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.
: 7 ADET
: 5 ADET
: 23 ADET
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MAHKEME SONUCUNU BEKLEYEN DOSYALAR
KOVUŞTURMASI DEVAM EDEN DOSYALAR
KARARI VERİLEN DOSYALAR
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VERİLEN CEZALARI:
Kınama Cezası
Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karar
Uyarma Cezası
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası
Meslekten Men Cezası

: 8 adet
: 9 adet
: 6 adet
: 1 adet
: 1 adet

(Not: TÜRMOB’un 2010-2 sayılı Genelgesinin 2.maddesi gereği; 1 Dosyaya 4 ayrı ceza
verilmiştir. 1 Dosyaya 2 ayrı ceza verilmiştir.)
Disiplin Kurulumuz 3568 sayılı Yasanın verdiği yetkilere dayanarak, disiplin
yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde tarafsız olarak tüm meslek mensuplarımızı
kucaklayarak ve tüm ayrıntılara girerek dosyaları incelemiş, kimseyi rencide etmeden,
Kanun ve yönetmelik çerçevesinde kararlar vermiştir.
Mehmet Ali YAVUZ
Başkan

Muharrem TUNCEL
Başkan Yardımcısı

Ramazan AÇIKYÜREK
Raportör

İsmail KIRKIZ
Üye

Zeynel Serhat OKUTAN
Üye
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ (TESMER) ÇALIŞMA RAPORU:
KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
ÇALIŞMA RAPORU
01.01.2011 - 31.12.2011
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Tesmer Yönetim Kurulumuz bu dönem içerisinde 23 kez gündemli, muhtelif tarihlerde de
gündemsiz olarak toplantılar yapmıştır. Yapılan bu toplantılarımızın tamamı eğitim
amaçlı olup, günümüz mesleki koşullarının gerektirdiği sosyal amaçlı eğitim programları
yapılmıştır, günümüz çağının bilgi ve eğitimin yanında teknoloji çağı olduğundan stajyer
adaylarının, stajyerlerin, meslek mensubu üyelerimizin aynı zamanda Kobilerin en iyi
şekilde eğitimi alması amaçlanmıştır. Mesleğimiz ile ilgi başta K.V. , G.V , SGK, KDV,
SPK, Bağımsız denetim, Türk Ticaret kanunu, İş kanunu, ve Meslek yasamız ile ilgili olan
tüm kanun ve tebliğlerle ilgili değişiklikler hakkında en kısa zaman da internet
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üzerinden bilgi akışı yapılarak ve bu konular ile ilgili eğitim ve bilgilendirme seminerleri
hazırlanmıştır. Siz değerli meslek mensuplarımıza bilgi akışı sağlanmış olup bu bilgi akışı
sağlanır iken de bu bilgilerin sayın oda başkanımız ve oda yönetimimizin, diğer
kurullarımız ve akademisyenlerden, kamu kurum ve kuruluş yönetim kadrolarından, özel
sektör yönetim kadrolarından da bilgi birikiminden faydalanarak mümkün olduğu kadar
ilk hazırlayanlar ve bu konular ile ilgili akademisyen eğitimciler titizlikle seçilmiştir. Faal
olan meslek mensubu arkadaşlarımızın anlayacağı, teorik olan şeklinin pratik de
uygulanırken anlaşılacağı dilde olmasına özen gösterilmiştir.
Yönetim kurulumuz sadece stajyer ve meslek mensubu arkadaşlarımızın eğitimine ilk
adım olan Ticaret Meslek liseleri, Selçuk üniversitesi ve bu üniversitemize bağlı olan
Meslek Yüksek Okullarımız yanında Karatay Üniversitesi ile eğitim alanlarında işbirliği
protokolü imzalanmış ve eğitim programları hazırlanmış olup eğitim alanlarında
akademik kadrolardan marjinal fayda saylanmıştır, sürekli bilgi alış verişinde bulunmuş
ve zaman zaman bu okullarımızda Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğimizin eğitimi,
geçmişi ve geleceği gibi bir çok konularını kapsayan meslek adayı öğrencilerin ufkunu
aşmasında yardımcı olan paneller, konferanslar düzenlemiştir.
Değerli meslektaşlarımız. Hiçbir meslek grubunda yoktur ki bu kadar üniversite mezunu
Mesleğimize girebilmek için çaba harcamamasın. Dolayısı ile stajyer ve stajyer adayının
eğitim ve sınav hazırlıkları Tesmer tarafından büyük önem arz etmektedir. Yapılan bu
çalışmaların hepsi Tesmer Genel Merkezimiz tarafından belli bir plan, program dahilinde
eğitimleri yazılı, görsel ve inter aktif olarak hazırlanmakta, Tesmer Genel Merkezi ve
Odalarımızın Tesmer Şubeleri aracılığı ile de stajyerlerimize verilmektedir.
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Değerli meslek mensubu arkadaşlarımız. Malumunuz olduğu gibi ülkemizde sürekli
Bakanlıklardan başlayarak Devlet Kurum ve kuruluşlarının işleyişi ve uygulamaları
yanında vergi kanunları ve Türk Ticaret Kanunu gibi yarım asırlık yasalarımızın AB
uyum süreci doğrultusunda mesleğimizi yakından ilgilendiren bir çok yasal değişiklikler
yapılmış ve Kamu gözetimi ve Muhasebe Standartları kurumunun kurulması ve Bağımsız
denetimin büyük önem kazanmasına bağlı olarak diğer çeşitli kanunlar sürekli değişiklik
görmekte bununla ilgili tebliğler yönetmelik ve iç yönetmelikler değişmektedir. Buna
bağlı olarak da biz meslek mensubu arkadaşlarımızın bu gelişmeler ışığında yeni yöntem
ve uygulamaların nasıl ve ne şekillerde yapılacağı hakkında zaman zaman tereddüt de
kaldığımız olmuştur. Bizler bu değişiklikler ve uygulamalar hakkında meslek içi eğitimin
meslek mensubu arkadaşlarımızla beraber bu uygulamaları esas olan kurslar açılmasına
ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.
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Tesmer Genel Merkezimiz tarafından uygulanmaya başlayan e-uzaktan eğitim projemizle
stajyerlemiz eğitimlerini tamamlamışlardır. Tesmer otomasyon sistemi (TEOS) ile de
stajyer dosya müracaatları sınava müracaatları aktif bir şekil de takip edilerek
stajyerlerimizin durumları hakkında güncel verilere ulaşılmıştır ve sürekli olarak
Kendilerine bilgi verilmiş ve e-uzaktan eğitimin cd lerini ne kadar takip ettikleri hangi
eğitim cd. lerini açıp açmadıkları genel merkezimiz aracılığı ile takip edilerek kendilerine
bilgi verilmiştir.
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Odamız hizmet binasında aynı anda 180 kişiye eğitim verebilecek 3 adet eğitim amaçlı
sınıflarımız, 25 kişi ye aynı anda bilgisayar eğitimi verebilecek bilgisayar sınıfımız
bulunmaktadır. Bu imkanları değerlendiren yönetimimiz mesleğimizle ilgili tüm
konularda gerekli kursları düzenlemiştir. Tesmer yönetimimiz daha önceki yıllarda
olduğu gibi AB. projeleri yanında MEVKA, İŞKUR, Dünya Bankası projeleri de sürekli
olarak takip edilmiş, Mesleğimiz ile ilgili kurumlarla da gerekli görüş alışverişinde
bulunarak İŞKUR ile ortaklaşa İstihdama yönelik iş garantili olarak Bilgisayarlı destekli ön
muhasebe kursları açarak 25 kişilik sınıflarla 50 kişinin yetişmesi sağlanmıştır ve % 30
istihdam taahhütlerimizin üzerinde kursiyerlerimizin iş yerlerine başlanması imkan
sağlanmıştır.
Değerli Meslek mensubu arkadaşlarımız,
Tesmer yönetim kurulu olarak; Türmob, Tesmer Genel Merkezi ve Odamızın tüm
desteklerini ve olurlarını alarak stajyer ve meslektaşlarımıza yönelik eğitim amaçlı kurs ve
seminerlerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ:
1- 12.01.2011 Beyşehir ve Seydişehir ilçesi Vergisel sohbet toplantısı
(MEVZUAT KOMİSYONU)
2- 18.01.2011 Karapınar-Ereğli ilçesi Vergisel sohbet toplantısı
(MEVZUAT KOMİSYONU)
3- 17.01.2011 Kişisel Gelişim ve İnsanları tanıma sanatı (OĞUZ SAYGIN NLP UZMANI)
4- 17.01.2011 Akören Meslek yüksek okulu konferansı
(KSMMMO BAŞKANI SMMM İSMAİL TURAN)
5- 27.01.2011 Dönem sonu işlemleri (TÜRMOB YÖN.KUR.ÜYESİ YMM SİNAN AYDIN)
6- 08.02.2011 İnşaat Muhasebesi uygulamaları
(TÜRMOB DİSİPLİN KURULU YMM İBRAHİM DEĞİRMENCİ)
7- 02.03.2011 6111 Sayılı Torba Yasası SGK semineri (SMMM İLHAMİ PATIR)
8- 07.03.2011 6111 Sayılı Torba Yasası Vergi semineri
(KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUP MÜDÜRLERİ)
9- 17.03.2011 6111 Sayılı Torba Yasası Gelir ve Kurumlar vergisi
(YMM MEHMET ALTINDAĞ)

12- 29.07.2011 SGK Kayıt Dışı İstihdam, Çalışma hayatında denetim, 6111 sayılı yasa
istihdam paketi (EMEKLİ SGK BAŞ MÜFETTİŞİ SMMM İLHAMİ PATIR)
KONYA SMMM ODASI
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11 -04.05.2011 Vergisel sohbet toplantıları (SMMM ESADULLAH ASLAN )
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10- 29.03.2011 6111 Sayılı Torba Yasası SGK yapılandırmaları (SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ)
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13- 03.10.2011 Tarım Muhasebesi uygulamaları bilgilendirme semineri
(YMM MEHMET GÖKÇE)
14- 30.09.2011 Proje teftişleri kapsamında eğitim ve bilgilendirme
(ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ MÜFETTİŞLERİ)
15- 12.10.2011 KDV iade işlemleri konulu bilgilendirme semineri
(ÜMMÜHAN CERİT VERGİ MÜFETTİŞİ)
16-16-19.10.2011

11. Anadolu Odaları Eğitim semineri (CALİSTA LUXURY RESORT

HOTEL)
(Prof. SEVAL SELİMOĞLU, ŞABAN UZAY, ÜNAL TEKİNALP, HÜSEYİN GÜRER)
17- 01.11.2011 Vergisel Sohbet Toplantısı (SMMM ESADULLAH ASLAN)
18-22.11.2011 Teftişte yaşanan sorunlar
(SOS.GÜV.BAK. MÜF.HAKKI GÜNGÖR GÜRBÜZ – OSMAN BULUT)
19-07.12.2011 T.T.K’ nın Getirdiği Yenilikler ve KOBİ standartları
(İZMİR EKONOMİ ÜNİ. PROF. DR. SERDAR ÖZKAN)
20-23.12.2011 Bağımsız Denetim Ilgın – Akşehir (YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED BEZİRCİ)
21-24.12.2011 Bağımsız Denetim Karapınar – Ereğli
( YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED BEZİRCİ)
22-28.12.2011 Bağımsız Denetim Beyşehir - Seydişehir
( YRD. DOÇ.DR. MUHAMMED BEZİRCİ)
23-29.12.2011 İnşaat Muhasebesi ve Yeni TTK’ ye Genel Bakış
(TÜRMOB G.SEKRETER YÜCEL AKDEMİR –
DİS.KUR.BŞK.YRD.İBRAHİM DEĞİRMENCİ)
24-30.12.2011 TFRS-KOBİ Standartları (PROF. DR. RAİF PARLAKKAYA)
25-30.12.2011 TÜRK TİCARET KANUNU ( YRD,DOÇ. DR. CUMHUR BOYACIOĞLU)
26-30.12.2011 Bağımsız Denetim (YRD. DOÇ.DR. MUHAMMED BEZİRCİ )
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Tesmer yönetim kurulumuz Gelecekte mesleğimize girecek olan stajyer adaylarımız
ve stajyerlerimizin girecekleri sınavlar için sürekli kurslar açarak sınavlarda başarı
sağlamaları için eğitim ve kurslarına büyük önem vermiştir. Tesmer tarafından
hazırlanmış olan uzaktan eğitim sistemi ve sınavlar titizlikle takip edilmiş stajyerlere
uzaktan eğitimin önemi anlatılmıştır. TESMER (TEOS) sayesinde de kursiyerlerinizin
sınav bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılarak gerekli olan kurslarımız açılmıştır, Ayrıca
NEVŞEHİR, KIRŞEHİR ve AKSARAY odalarına Kurs programları yapılarak her türlü
eğitim desteği verilmiş ve eğitim kadrolarımızı bu kurslarda da verimli sonuçlar alınması
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sağlanmıştır.
Açılan bu kurslarımızda eğitimcilere büyük önem verilmiş olup
eğitimcilerimizin meslek mensuplarımızdan ve akademisyenlerden oluşturulmasına özen
gösterilmiştir.

STAJA GİRİŞ SINAVI VE DEĞERLENDİRME, BİTİRME SINAVI HAZIRLIK KURLARIMIZ
-

20 Ocak 2011 20 Mayıs 2011 19 Eylül 2011 10 Eylül 2011 -

28 Şubat 2011
26 Haziran 2011
02 Kasım 2011
30 Ekim 2011 ( NEVŞEHİR VE KIRŞEHİR)

Oda yönetimimizin destekleri ile oda binamızın dersliklerinde, diğer illerde açılan
kurslarda ise gösterilen eğitim salonlarında kurslar açılmış olup sınava gidecek
stajyerlerin müracaatları halinde gidiş dönüşleri ve konaklama ihtiyaçları odamız ve
Tesmer öncülüğünde organize edilmiştir. Staja Giriş sınavlarına gidiş ve dönüşlerde
yönetim kurulumuz nezaretinde yapılmış ve stajyerlerimizin sorunları hakkında da bilgi
alınmıştır.
SMMM YETERLİLİK KURSLARIMIZ

17 EKİM 2011 – 29 KASIM 2011 tarihleri arasında yapılmıştır,
Genel merkezimiz tarafından Ankara yapılan SMMM yeterlilik sınavları için 2011 yılında
da sınav takvimi açılmasından itibaren bütün kurs programları yapılmış ve web
sayfasından yayınlanmıştır, kurs müracaatlarında yeterli müracaat olmadığı durumlarda
seçmeli derslerden lokal olarak da kurslarımız açılmıştır. Kurslarımızdaki eğitimci
kadrolarımız eğitim mekanlarının ve organizasyonlarının Tesmer yönetim kurulu
tarafından yakinen takip edilmiştir.
İŞ GARANTİLİ İŞ-KUR KURSLARIMIZ

16.05.2011 - 29.07.2011 İŞ-KUR İHTİHDAM GARANTİLİ kurslar.
YMM YETERLİLİK SINAV VE İHTİSAS KURSLARIMIZ
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Genel merkezimiz tarafından Ankara yapılan YMM yeterlilik sınavları için TESMER
genel merkezimizin desteği ile düzenlenmiştir. Açmış olduğumuz bu kurslar diğer
illerden gelen meslektaşlarımız ve Konya da ki meslektaşlarımızın takdirini toplamıştır.
Kurslarımızdaki eğitimci kadrolarımız Türkiye genelinde konusunda uzman eğitimci
akademisyen ve uygulamanın içerisinde yer alan eğitimcilerimiz tercih edilmiş ve eğitim
mekânlarının ve organizasyonlarının Tesmer yönetim kurulu tarafından yakinen takip
edilmesi nedeniyle memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 2012 yılı döneminde yapılacak
olan kurs programları da hazırlanmıştır.
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31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE DEVAM EDEN STAJERLERE AİT BİLGİLER
STAJ TÜRÜ

SM Stajyeri
SMMM Stajyeri
TOPLAM

STAJYER SAYISI

22
273
295

TİCARET LİSESİ

ÖN LİSANS LİSANS

15
15

7
7

270
270

Y.LİSANS

3
3

ÇALIŞMALARIMIZ

Yönetim kurulumuz stajyer dosyalarını titizlikle incelemiş, staj süresi içerisinde ve
sınavları sırasında sorunlarına çözüm aramıştır. Stajyerlerimizle zaman zaman bire bir
görüşülerek sorunlarının olup olmadığı varsa sorunları Genel Merkezimiz, Odamız ve
Tesmer yönetim kurulumuz tarafından bu sıkıntılarına çözümler bulunmuştur. Yönetim
kurulumuz oda yönetimi ve stajyerler komisyonumuz ile koordineli çalışarak yapılan
stajların staj yönetmeliğine uygun halde olmasına önem göstermiştir. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi stajyerlerimize staj süresi içerisinde TEOS hakkında ve e- uzaktan
eğitim cd leri hakkında bilgiler verilmiş olup en iyi eğitim imkanı sağlanmasına özen
gösterilmiş Tesmer Genel Merkezi tarafından hazırlanan programlar ve genelgeler
aktarılmış.
Tesmer yönetim kurulu olarak çalışlarımızda bizlere büyük destek veren Başta
Türmob Yönetim Kurulumuza, Tesmer Genel Merkezi Yönetim Kurulumuza Oda
Yönetimimize, diğer oda kurullarımıza ve meslektaşlarımıza Teşekkür eder, Bundan
sonraki faaliyetlerimizde mevcut desteklerin artarak devam etmesini diler saygılarımızı
sunarız.

İSMAİL TURAN
Başkan

İSA ÇELİK
Üye

ORHAN YILDIZ
Sekreter

ÇAĞLAYAN KOYUNCU
Üye
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SELEHATTİN DURGUT
Muhasip

MELİH KARA
Başkan Yrd.

Sayfa

MEHMET ESKİCİ
Başkan Yrd.
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU:
KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
ÇALIŞMA RAPORU
01.01.2011 - 31.12.2011
1-)HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU’NUN SUNUŞU
Haksız rekabetle mücadele kurulu olarak, haksız rekabeti oluşturan sebeplerin neler
olduğu ve haksız rekabetin önlenmesi için yapılacak faaliyetlerin neler olacağı konusunda
Türmob tarafından yayımlanan yönetmelik çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük.
Ekonomik şartlarla ilgili yayımlanan istatistiklerde, önceki yıla göre iyileşme olduğu
görülse de, serbest ticaret ortamının vazgeçilmezi olan arz ve talep dengesi gereği, meslek
mensubu olarak hitap ettiğimiz müşteri potansiyeli ve mesleğe yeni katılımla meslektaş
sayısının artması sonucu, haksız rekabetin varlığını hissettirmektedir. Türmob bu
gerçekten hareketle, 2007 yılı Kasım ayında Haksız rekabet ve Reklam yasağı
yönetmeliğini yayımlamıştır.
08-09 Nisan 2011 tarihinde Hatay ilimizde gerçekleştirilen Üçüncü Türkiye Haksız
Rekabet kongresinin ana teması, “kurumsallaşma sürecinde Haksız Rekabet” olarak
tanımlanmıştır. Kongrenin devamında, Haksız Rekabeti körükleyen en önemli sebebin
tahsilat olduğu dile getirilmiştir. Haksız Rekabeti ortadan kaldırmak için meslek
mensuplarının eğitim ve hizmet standartlarının daha yukarı seviyeye çekilerek çağın
gereklerine uygun donanım ve mesleki yeterliliğe sahip olması vurgulanmıştır.
Hatay da yapılan kongreyi müteakip 27 Eylül 2011 Tarihinde Ankara ilimizde yapılan
Haksız Rekabet ile ilgili çalıştayda, haksız rekabet ile ilgili disiplin işlemleri görüşüldü.
Alınan karar gereği TÜRHAK işlemleri ile ilgili çalıştayın, bir kitap haline getirilerek
uygulamada birlikteliğin sağlanmasına katkı yapılacağı vurgulandı.
Meslektaşlarımızın mevcut müşterilerin işlerini takip eder iken zaman zaman münferit de
olsa, 3568 sayılı meslek yasamızda yazılan kuralların dışına çıktıklarını müşahede ettik.
Bunun önlenmesi için yapılacak çalışmaların ne olacağı hususunda meslek içi eğitimlerde
haksız rekabet ile ilgili konuların ve temaların işlenmesi, yönetim kurulu tarafından
dikkate alınmış olup, bu konuda gerekli eğitimler verilmiştir.
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Meslek teşkilatımızın çoğunlukla hizmet ettiği işletmelerin ekonomik yapısının, KOBİ ve
daha küçük ölçekli olması, bu işletmelerin piyasa şartlarında kendi aralarındaki haksız
rekabeti de düşünüldüğünde, hizmet verilen bu işletmelere karşı planlı bir anlayış ile
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Türmob tarafından alınan karar gereği 2012 yılının Türkiye Haksız Rekabet le mücadele
yılı ilan edilmesi meslek mensupları açısından müspet bir gelişmedir.
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yaklaşmanın, mesleki etik kurallarının uygulanmasının mesleğimiz açısından haksız
rekabeti asgariye indireceğine dair kanaatimiz devam etmektedir.
Staj süresi ve sınavlar ile yeterince bilgi donanımına sahip olan meslek mensupları belgeyi
aldıktan sonra müşteri kabulüne başlamakta ve serbest meslek faaliyetini icra
etmektedirler. Bu icraata başlayan meslek mensupları ile birlikte mevcut üyelerinde,
meslek içi eğitimlere katılmaları için, oda yönetiminin ciddi çalışmalar yaptığını sizlerle
birlikte müşahede ettik.
Meslektaşlarımızın tahsilat sorunlarının halledilmesi hususunda, serbest piyasa şartları
gözönüne alınarak bu konuda meslektaşlarımızın bizzat kendi çabalarını da devreye
sokmaları gerçeğine dair önceki yıllardaki temennimiz devam etmektedir.
Serbest piyasa şartlarının geçerli olduğu günümüzde, hizmet verdiğimiz işletmeler,
çeşitlilik arz ettiğinden meslek mensuplarımızın kurumsal ihtisaslaşma ve deneyimlerine
göre, kurumsal olarak, örgütlenmeleri, mesleğin geleceği açısından olumlu bir gelişme
olacağı kanaatindeyiz.
Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitim ve iletişim seminerleri ile sosyal faaliyetlerin,
üyelerimizin mesleki birikimlerini artırdığı bir gerçektir. Meslek mensuplarının,
düzenlenen bu etkinliklere katılımının artması, haksız rekabeti önleme açısından olumlu
sonuçlar vereceği umudundayız.
Mevcut şartların varlığı , TÜRMOB genel kurulunda gündeme getirilmiş olup bu yönde
yapılan bir çalışma ile Haksız rekabetle mücadele kurulu adı altında oluşturulacak
kurulları ilgilendiren yönetmelik 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik mesleğimiz açısından ciddi ve olumlu
bir kazanımdır. Daha sonra TÜRMOB tarafından kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen
yönetmelikler çıkarılmıştır.
Haksız rekabetle mücadele kurulu, esas olarak meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri
kapsamında işin kabulü, reddi, icra edilmesi ve sona ermesi ile usulsüz ünvan
kullanılması ve reklam yasağı kapsamında her türlü faaliyetlerde eylem ve davranışların
önlenmesini sağlayacak faaliyette bulunmaktır.
Yönetmelik gereği odalar bünyesinde kurulan Haksız rekabetle mücadele kurulları
1-Meslek mensuplarının arasında, iş sahipleri ile ilişkilerindeki haksız rekabet
hallerini,

Engellemek görev ve yetkileri içindedir.
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Odalar meslek mensuplarının menfaatlerini korumak amacı ile haksız rekabetin varlığı
halinde yönetmeliğin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 58.maddesi hükümlerine
göre,
a-Fiilin haksız olup olmadığının tespiti
b-Haksız rekabetin önlenmesi
c-Haksız rekabetin sonucunda oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması ile haksız
rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa be beyanların düzeltilmesi, amacıyla
dava açmaya yetkilidir.
Haksız rekabet sebebi ile müşterileri, güvenirliği, mesleki itibarı, mesleki faaliyetleri,
zarar görme tehlikesi olan meslek mensubu, ilgili odalara şikayette bulunabilir veya Türk
Ticaret Kanununda zikredilen dava haklarını kullanabilirler.
KURUL ÜYELERİ
İbrahim Ateş
Başkan
Mustafa Acar
Başkan Vekili
İbrahim Sayacı
Başkan yardımcısı
Rafet Baş
Sekreter
A.Latif Ünlüzeybek Üye
Fevzi Çay
Üye
Yaşar Ekici
Üye
2-)KAPSAM
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası, Haksız rekabetle mücadele
kurulu,21.11.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Haksız rekabet ve reklam
yasağı yönetmeliği, esası çerçevesinde, oda yönetim kurulu tarafından 27.05.2010 tarih ve
807 sayılı karar ile atanmıştır.
Bu atama kararından sonra yaptığı ilk toplantısında görev bölümü yapan kurulumuz,
yönetmelik kuralları içerisinde örgütlenmesini tamamladı ve, kendisine tevdi edilen
dosyalar üzerinde 3568 sayılı meslek yasamızın kuralları dahilinde çalışma ve incelemeler
yaptı. Yaptığımız çalışmalarda, zaman zaman Türmob ile irtibat halinde olduk.
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Bu raporun yasal dayanağı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu’nun 29, 33, 45 ve 50 nci maddelerine dayanılarak çıkartılan
21.11.2007 tarih 26707 Resmi Gazete sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı
Yönetmeliği”nin 29. maddesi b bendidir.
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4-)FAALİYET DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Meslek mensuplarının serbest meslek faaliyetlerini icra etmek amacıyla yaptıkları
girişimler, yönetmelik hükümleri dahilin de belli kurallara bağlanmış olup aksine
davranışlar kurulumuzun görev alanına girdiği için bu konudaki davranışlar, odaya
intikal eden devir teslim tutanakları ve dilekçeler esas alınarak titiz bir şekilde
incelenmektedir. Bu değişim ve transferlerde Haksız rekabetle mücadele yönetmeliğinin
konusunu teşkil edecek şekilde bir aykırılık mevcut olursa, kurulumuz görev ve yetkileri
dahilinde oluşan bu haksız fiili önlemektedir.
Meslek mensupları arasında oluşan ihtilaflarda, yönetmelikler dahilinde kurulumuz
şikayetçi meslek mensupları ile bire bir görüşmeler yapmış konu ile ilgili disiplin kurulu
ve yönetim kurulu ile istişareler de bulunarak sorunları çözüm yoluna gitmiştir.
İş sahipleri genellikle ücreti bahane ederek sözleşmeyi fesh etme yoluna gitmektedir.
Ayrıca meslek mensubumuzun, ücretini ödemeyi geciktirerek haksız bir avantaj elde etme
yolunu seçmektedirler.
Bunun karşısında meslek ahlak ve kurallarını tam olarak benimseyen ve uygulayan bir
meslek mensubu üyemiz , bu kuralları tam olarak uygulamayan, meslek mensubu
karşısında haksız rekabete maruz kalmaktadır. Bütün meslek mensuplarımızın aynı
duyarlılıkla, meslek ahlak ve kurallarını tam uygulamaları, iş sahipleri tarafından da aynı
duyarlılıkla kabul göreceği inancını taşımaktayız.
Bu inancımızın yanında iş sahibi müşterilerinin kendi meslek örgütleri aracılığı ile
bilgilendirilmeleri, bu konu ile ilgili haksız rekabeti asgariye indireceği kanaatindeyiz.
Kurulumuzun 2011 yılı çalışmaları sonunda; 2010 yılından devreden 7 dosyaya ilaveten
2011 yılında, intikal eden 26 dosya ile toplam 33 dosyadan 32 adedi sonuçlandırıldı.
Geriye kalan 1 dosya yasal yazışma süreleri dolmadığı için 2012 yılına devretti.

ELDE EDİLEN BULGULAR

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Toplantı Sayısı

23

Yönetim Kurulu kararı ile Haksız Rekabetle Mücadele
Kurulu’na sevk edilen toplam dosya sayısı
Soruşturması devam eden dosya sayısı

33

HRMK’na sevk edilen dosyalarla ilgili HRMK tarafından yapılan İnceleme ve soruşturma
sonucunda;
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1

Yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na
Sunulan toplam dosya sayısı :

12



Uyarıma Cezası önerisi ile Yönetim Kurulu’na
Sunulan dosya sayısı :

__



Kınama cezası önerisi ile Yönetim Kurulu’na
Sunulan dosya sayısı

__



Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası
önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosya sayısı

__



Meslekten çıkarma cezası önerisi ile Yönetim Kurulu’na __
sunulan dosya sayısı

2

“Ceza verilmesine yer olmadığı “ önerisi ile Yönetim
Kuruluna sunulan dosya sayısı

3

“Dosyanın işlemden kaldırılması” önerisi ile Yönetim
Kurulu’na sunulan dosya sayısı
__
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Yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosyalardan:
(Hangi Konularda kaç adet dosyanın yaptırım önerisi ile
Yönetim Kurulu’na sunulduğuna ilişkin bilgiler yer alacaktır)

20
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A) Meslek Mensupları Arasında ve
İş Sahipleriyle İlişkilerde Haksız Rekabet Konusunda
toplam dosya sayısı
a) Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak,
mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde gereken
mesleki özeni göstermemek.
b) Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş
sahiplerini sözleşme yapmak amacıyla mevcut
sözleşmelere aykırı davranmaya veya bu
sözleşmeleri fesh etmeye doğrudan devam etmek.
c) İzinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve
ruhsatları iptal olduğu halde doğrudan veya dolaylı
olarak mesleki faaliyete devam etmek veya faaliyetleri
geçici olarak durdurulduğu halde mesleki faaliyetlere
doğrudan devam etmek.
d) Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya
faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde
unvanlarında, ilan ve reklamlarında, mesleki
faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime
veya ibareler kullanmak.
e) Meslek ruhsatının kiralanması veya çeşitli menfaatler
sağlayarak meslek mensubu olmayan kişilere
faaliyette bulunma imkanı sağlamak.
f) Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu
kişilerle her ne şekilde olursa olsun doğrudan veya dolaylı
olarak mesleki işbirliği yapmak.
g) Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge
düzenlemek ve onaylamak,

10

10

__

__

2

__

2
__

__

__
__
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h) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve diğer yardımcı
kişilere işlevini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı
davranmaya yöneltebilecek şekilde doğrudan veya dolaylı
sağlamak veya önermek.
i) Bir diğer meslek mensubun çalışanlarını veya diğer yardımcı
kişileri her türlü vasıtayla meslek mensuplarının veya iş
sahiplerinin sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmek
j) Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı anda
birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.
k) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı
davranmak suretiyle meslek mensupları karşısında haksız
şekilde avantaj elde etmek.

24
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g) İş sahiplerine ait veya iş sahiplerinden elde edilen bilgileri
kullanmak suretiyle ekonomik çıkar sağlamak.

1

B) Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar ile Haksız
Rekabet konusunda toplam dosya sayısı :

7

a) Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya
ücretsiz hizmet vermek.

3

b) Ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla,
yapılacak hizmet veya iş sonucu elde edilen menfaat
üzerinden iş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.
c) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete
karşılık olmak üzere gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu
veya fatura düzenlemek.
d) Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya
fatura düzenlemek veya hiç düzenlememek; mali
yükümlülüklerini yerine getirmemek.
e) Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak
veya vaat etmek suretiyle iş almak.

__

f) İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat
sağlamak ve bu suretle iş almak.

__

3

__

__

h) Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal
hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal
zorunlulukları yerine getirmemek.

__

C) Reklam Yoluyla haksız Rekabet konusunda
Toplam dosya sayısı :
a) Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve
tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak
b) Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış
ve yanıltıcı veya yersiz açıklamalarla kötülemek.
a) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette
bulunmak.
b) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı
veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak.
c) Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak

1

d) Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilk eve kurallarına
aykırı davranmak.
e) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka
unvanları kullanmak.

__

__
__
__
__
__
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6)ÖNERİLER
Meslektaşlarımız arasında, haksız rekabete sebep olan davranışların azamiye indirilmesi
için, meslektaşlar arasında birebir sosyal ilişkilerin artırılması yönünde faaliyetler
düzenlenmeli, kalifiye eleman çalıştırılması yönünde çalışmalar yapılması, zorunlu eğitim
kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Geniş bir meslek camiasına hitap etmemiz sebebi ile kendi çıkarları uğruna mesleğe zarar
verenlerin olabileceği tezinden hareketle, mesleki dayanışma bilinci ile, ilgili 21 Kasım
2007 tarih ve 26707 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik dahilinde uygulanacak
yaptırımlarla, haksız rekabete sebep olan sıkıntılardan kurtulabileceğimiz kanaatindeyiz.
Saygılarımızla 31.12.2011

İBRAHİM ATEŞ

İBRAHİM SAYACI

ABDÜLLATİF ÜNLÜZEYBEK

YAŞAR EKİCİ
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Hizmet Binamız ve Temsilciliklerimiz hakkındaki çalışmalarımız:
Hizmet binamız teknolojinin ve görselliğin mevcut olduğu çağdaş bir hizmet binasıdır.
Meslektaşlarımıza uzun yıllar hizmet verecek binamızda modern salon ve sınıflarımızda
sürekli eğitim yapmak suretiyle üyelerimiz ve stajyerlerimiz bilgilendirilmektedir. Ayrıca
2011 yılında Akşehir İlçesinde bulunan üyelerimiz için Temsilcilik hizmetlerinde
kullanılmak üzere Odamız adına büro alınarak hizmete girmiştir.
Diğer Faaliyetler:
TEKNOLOJİ, İLETİŞİM VE İNTERNET ÇALIŞMALARIMIZ:
Teknolojinin ve yazılımların hızlı bir biçimde gelişmesi oda olarak bu gelişmelere ayak
uydurmak, bilgiye en hızlı bir şekilde ulaşmak ve sizleri bilgilendirmek temel
hedeflerimizden biri olmuştur.
Bu nedenle alt yapımızı güçlendirerek, yenilenen Web sayfamızla daha çok bilgiye daha
kolay ulaşım imkânı sağlanmıştır. Özellikle eğitim çalışmalarımıza kolaylık sağlayacak
bilgisayar donanımı ve diğer araç gereçlerini aldık, yeni binamızın tam olarak faaliyete
geçmesiyle birlikte telekonferans sistemi, eğitim seminerlerinin internetten canlı
yayınlanması, interaktif tahta gibi teknolojinin tüm imkânlarından en üst düzeyde
kullanmaya devam edilmektedir.
SMS SİSTEMİ:
SMS sistemi etkin bir şekilde kullanılarak üyelerimiz her türlü gelişmelerden anında
haberdar edilmiştir. Üyelerimizi ve meslek mensubu adaylarımızı yakından ilgilendiren
ve kısa sürede ulaştırılması gereken bilgileri, süratli bir şekilde cep telefonlarına ulaştıran
kısa mesaj servisi ile hizmet verilmeye devam edilerek yaklaşık üyemizin % 98 i sisteme
dahil edilmiştir. Bu sistemle sizleri yakından ilgilendiren bilgiler en kısa zamanda
iletilmiş, odamıza bildirilen vefat ve kan ihtiyaçları sizlere ulaştırılmıştır.
MESLEK MÜZEMİZ:
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Ülkemizin ilk ve tek muhasebe meslek müzesi, hizmet binamız ile birlikte açılmıştır.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e muhasebe mesleğini anlatan eski Arapça yazılardan oluşan
belgeler, eski mekanik hesap makineleri, el ile ve kesik uçlu kalemle hat sanatının
ustalıklarının sergilendiği Amerikan ve İtalyan yevmiye defterleri, mürekkep kalem ile
yazılan ve pul yapıştırılan faturalar, muhasebe mesleğinin, bugünkü geldiği yeri genç
nesillere daha iyi göstermektedir.
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ODA YAYINLARI:
İNTERNET SAYFAMIZ:
Odamızın www.ksmmmo.org.tr adresimizin alt yapısı daha da güçlendirilerek web
sayfası daha işlevli ve yararlı hale getirilmiştir. Sayfamızın güncellenmesinin daha sağlıklı
yapılabilmesi sizleri ve kamuoyunu hızlı ve güvenilir bir biçimde bilgilendirilmesi için
gerekli çalışmalar Odamız tarafından yapılarak tüm güncel mevzuat konusundaki
gelişmeleri sizlere anında ve zamanında aktarmaya çalıştık.
Meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren linkler ve programlara sayfamızda yer vermeye
çalıştık. Bu sayede üyelerimizin sürekli yayınları takip etme zahmetinden ve maddi
külfetinden kurtarmayı amaçladık Günlük olarak güncellenen web sayfamız üyelerimize
ve ilgilenenlere hizmet vermektedir. Web sayfamız devamlı olarak diğer meslek
odalarımız tarafından da takip edilmekte ve olumlu eleştiriler almaktadır. Web sayfamız
günlük en az 1500–2000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
EĞİTİM BİRİMLERİ:
Odamızda Eğitim birimi denince ilk akla gelen TESMER eğitim birimi meslektaşlarımıza
yönelik güncel konular ve ( dönem sonu işlemleri, tebliğler ilgili genelgeler vs.) gibi
konularda meslektaşlarımızı sık sık bir araya getirerek konusunda uzman hocalarımız
TESMER genel merkezi hocaları, Selçuk Üniversitedeki hocalarımızdan ve eğitimci
meslektaşlarımızdan faydalanarak meslektaşlarımız Konya ili ve Konya dışında olmak
üzere eğitim faaliyetlerine davet edilerek bilgilendirilmektedir. Ayrıca mesleğimizdeki
yenilikler meslektaşımıza yönelik duyurular odamızın web sayfasında yayınlanmaktadır.
Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası eğitim desteğini mesleğimizin
geleceği olan stratejilerimize yönelik olarak eğitim faaliyetlerini yılın tamamına yayarak
odamız binasında vermektedir. Odamız eğim konusunda günün koşullarına uygun olarak
yenilikleri sürekli meslektaşlarımız ile paylaşmaktadır.
MESLEKİ ETKİNLİKLER:
Panel/Kongre/Sempozyumlar:
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Oda olarak İlimizde ve diğer illerde düzenlenmiş olan panel, kongre ve sempozyumlara
katıldık. Kamuoyunu yakından ilgilendiren olaylarda ve konularda odamızın görüş ve
düşünceleri ile önerilerini görsel ve yazılı basın yoluyla dile getirdik. Özellikle yerel
Televizyonlarda ekonomi ile ilgili programlara Başkanımız İsmail TURAN katılarak
halkımızı ve meslektaşlarımızı bilgilendirmiştir.

KONYA SMMM ODASI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

K

O

N

Y A

S E R B E S T M U H A S E B E C İ
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

1 Mart Dünya Muhasebeciler Günü:
1 Mart Muhasebeciler günü kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ve daha renkli
geçmiştir. Yaptığımız Basın toplantısı ile tüm kamuoyu nezdinde meslektaşlarımızın
gününü kutladık.
Mesleki Sorunlar Toplantıları:
Danışma Meclisimizle birlikte mesleki sorunlar komisyonumuz mesleğimizi ve
meslektaşlarımızı ilgilendiren sorunlara çözüm üretmek amacıyla sık sık toplantı
düzenlemekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde görüşmeler yaparak sorunların
aşılmasına gayret göstermektedirler.

Büro Ziyaretleri:
Yönetim Kurulumuz Sosyal Etkinlikler komisyonumuzla birlikte yeni büro açan
üyelerimiz ziyaret edilerek bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz
hissettirilmektedir.
Ruhsat ve MUE Tamamlama Sertifikası Dağıtım Töreni:
Her yıl düzenlediğimiz genel kurullarda yeni ruhsat almış üyelerimize tören
düzenlenerek ruhsatları ve başarı belgeleri verilmektedir. Ayrıca Özel SMMM Sınavına
Başvuran SM Üyelerimizin Eğitimlerini (Teorik-Pratik) sonunda Mesleki Uyum Eğitimi
Tamamlama Sertifikaları üyelere dağıtılmıştır.
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER:
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Oda yönetimi olarak Valilik makamınca düzenlenen
kutlama ve resepsiyona katılım sağlanmaktadır. Yine SMS yoluyla tüm üyelerimizin
Cumhuriyet Bayramı kutlanmaktadır.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ:

Sayfa
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eşleri öğretmen olan meslektaşlarımızla bir araya
gelerek günleri kutlanmakta ve hoşça vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.
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SPORTİF ETKİNLİKLER:
Odamızın imkanları dahilinde başta Muhasebe Gençler Spor olmak üzere sportif
faaliyetlere de destek olmaya çalıştık. İlimiz Amatör Spor Süper Grubunda mücadele eden
Muhasebe Gençler Spor Kulübü’ müz 2011 yılını lider olarak tamamlamıştır. Futbol
dalında meslektaşlarımızın çocuklarının ve yakınlarının sağlıklı yaşam için spor
sloganıyla, ekonomik ve kültürel her alanda olduğu gibi sportif alanda da biz
muhasebeciler “burada da varız” diyerek gerek Konya’mız gerekse ülkemiz futbolunun
gelişimine katkı sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir.
11.6. DİĞER ETKİNLİKLER:
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimiz bu yıl da meslektaşlarımızın çok
yoğun bir katılımı ile gerçekleşmiştir.
Yine Geleneksel hale getirdiğimiz Sille’de Piknik Programımız adeta bir şölen havası
içinde geçmiş, Meslektaşlarımızın Üniversite Sınavlarına giren ve girecek çocukları için bir
moral olmuş, meslektaşlarımızın ailece kaynaşma ve dayanışmalarına imkân sağlamıştır.
Sivil toplum kuruluşlarımızın özel günlerde ziyaret edilerek odamız çalışmaları hakkında
bilgi verilmiş, onların talep ve görüşleri alınmıştır.
Bayramlarda odamızda bayramlaşma tertip edilerek manevi değerlerimizin yaşatılması,
yoğun iş temposu nedeniyle bir araya gelemeyen üyelerimizin odamızda bir araya
gelmeleri ve mesleki dayanışmayı sağlamaya çalıştık.
Yaptığımız çalışmalar esnasında bilmeyerek sizlere karşı kırıcı davranışlarımız olduysa
engin hoşgörünüze sığınıyoruz.
Yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere yardımcı olan, yol gösteren Denetleme Kurulu’
muza, Disiplin Kurulu’ muza TESMER Yönetim Kurulu’ muza, Haksız Rekabetle
Mücadele Kurulu’ muza, Danışma meclisimize, komisyonlarımıza ve ilçe
temsilciliklerimize ve sizlere teşekkür ederiz.31.12.2011
İsmail TURAN
Başkan

Abdil ERDAL
Sayman

Süleyman ERÇİK
Başkan Yrd.

Halil ANIL
Üye
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S.Faruk ÖZSELEK
Başkan Yrd.

Sayfa

Ramazan BAYRAM
Başkan Vekili
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Mali Bilgiler:
Bütçe Uygulama Sonuçları
Bilânço
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Gelir Tablosu
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İktisadi İşletme
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