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olay de¤ildir yeniden baﬂlamak. O güne kadar iyi kötü yap›lm›ﬂ olanlar› bir kenara koyup yeni bir sürecin
kap›lar›n› açmak baz› anlarda iﬂe s›f›rdan baﬂlamaktan da zordur. Hem mevcut ak›ﬂ› ve düzeni fazla sars›nt›ya
u¤ratmadan sürdürmeyi gerektirir bu durum, hem de yeni bir yap›lanma sürecini baﬂlatmay›.

***
***
Ancak baz› anlarda ve zamanlarda yeni bir baﬂlang›ç yapmak ne kadar zor olursa olsun gerekli hale gelir.
Hatta kaç›n›lmaz bile olur. Çünkü geride kalan zaman dilimi yaﬂananlardan dolay› kapat›lmas› gereken bir defter
gibidir. Orada yaz›lanlar›n orada yani geride kalmas› baz› anlarda zorunluluktur. Taﬂ›nmamas› gereken bir yük gibidir.
O yüzden de fazla zaman kaybetmeden s›rt›n›zdan indirmeniz gerekir bu yükü.
***
***
30 Temmuz itibar›yla Türkiye’nin geldi¤i noktada böylesi bir duruma iﬂaret ediyor. Hem de çok aç›k bir ﬂekilde.
Bu noktada arkaya bak›pta hesaplaﬂmalar içinde olman›n ya da kim hakl›yd› kim haks›zd› tart›ﬂmalar›na
girmenin kimseye bir faydas› da yok. As›l önemli olan ileriye bakmak.
***
***
Hepimiz biliyoruz ki, bu ülkenin pek çok sorunu var. Ekonomik alanda yap›lmas› icap edenler var. Enflasyonla
mücadele, iﬂsizli¤in azalt›lmas›, cari aç›k, yat›r›mlar, özelleﬂtirme ve daha pek çok önemli konu karﬂ›m›zda durmuﬂ
bize bak›yor.
***
***
D›ﬂ politika alan›nda da ayn› yo¤unlukta ve büyüklükte çeﬂit çeﬂit sorunla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu sorunlar›n
nas›l aﬂ›laca¤› büyük önem arzediyor. Türkiye’nin belki de gelecek yüz y›ldaki kaderi bu sorunlar›n
çözümüyle ba¤lant›l› olarak ﬂekillenecek.
***
***
Terörden komﬂu ülkelerle olan iliﬂkilere, Avrupa Birli¤i meselesinden devletin yeniden yap›land›r›lmas›na de¤in pek
çok konuda yap›lmas› gereken baﬂka iﬂlerin oldu¤u da herkesin malumu.
***
***
Evet, bütün bunlar› hepimiz biliyoruz ve sorunlar›n aciliyetinin fark›nday›z. Art›k daha fazla zaman
kaybedemeyiz. Enerjimizi de boﬂa harcayamay›z. Bu sebepledir ki, bir an önce kollar› s›vay›p, Türkiye için kald›¤›m›z
yerden çal›ﬂmaya ve çabalamaya devam etmeliyiz. Yeni bir baﬂlang›c›n tam zaman› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Haydi
öyleyse...

info@syk.com.tr
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TÜKET‹C‹ KRED‹LER‹
Gerçek kiﬂilerin (bireylerin) ticari amaç d›ﬂ›nda mal ve hizmet al›mlar›n›n finansman›na yönelik
olarak, genellikle bir defada kulland›r›lan ve baﬂlang›çta belirlenen faiz oranlar›na göre geri
ödenen krediye Tüketici Kredisi ad›n› veriyoruz.
üketici kredisi, tüketiciye,
gelecekte elde edecekleri geliri
önceden kullanma ve peﬂin para
ile al›ﬂveriﬂin avantajlar›ndan
faydalanma imkan› sa¤lar. Verilen tüketici
kredisinden; 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ, medeni
haklar›n› kullanma ehliyetine sahip,
düzenli gelir sahibi olan gerçek kiﬂiler
yararlanabilirler. Sat›n al›nacak mal ve
hizmetlerin karﬂ›l›¤›nda bankalar
taraf›ndan kulland›r›lan kredi, do¤rudan
nakit olarak müﬂteriye ödenebilece¤i gibi
sat›c› firmayla anlaﬂma sa¤land›¤›
takdirde fatura karﬂ›l›¤› do¤rudan
sat›c›ya da ödenebilir. Tüketici kredileri
genellikle bir s›n›rlamaya tabidir.
Bankaya, müﬂterilere ve kullan›lacak
alana göre farkl›l›klar gösterebilir.
Her bankada farkl› olmakla birlikte
tüketici kredilerinin vadeleri 1 ay ile 36
ay aras›nda de¤iﬂmekte. Al›nan mal veya
hizmetin niteli¤ine göre çeﬂitli vade
uygulamalar› mevcut.
Örne¤in dayan›kl›
tüketim mallar›n›n
al›m›nda vade azami
12-18 ay oldu¤u halde
otomobil al›m›nda 36 aya
kadar vade tan›nabiliyor.
Bankalar, tüketicinin
bilgilendirilebilmesi
amac›yla kredi talep
eden müﬂterilerine
aﬂa¤›daki konularda,
broﬂür, bilgi formu,
baﬂvuru formu,
sözleﬂme arac›l›¤› ve
karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle
bilgi verir.

T

Uygulanan faiz
oranlar›,
Faiz hesaplama
yöntemi,
Vergi ve
di¤er
masraflar,
Kredinin ayl›k ve y›ll›k
maliyeti,
Geri ödeme koﬂullar›,
Temerrüt hali ve hukuki sonuçlar›,
Hesab›n vadeden önce kapat›labilmesi ve
koﬂullar›,
Kredi kullan›m›na k›s›tlama getirilmesi
halinde k›s›tlaman›n s›n›rlar›,
Kullan›m amac›na göre azami kredi
miktar›. Kredi talebinde bulunan kiﬂi ile
müﬂterek borçlu ve müteselsil
kefil/kefillerden; baﬂvuru formu, kimlik
belgesi fotokopisi (nüfus hüviyet cüzdan›
veya sürücü belgesi as›llar›yla birlikte
önlü arkal› fotokopileri), ücretlilerden son
aya ait maaﬂ bordrolar›n›n fotokopisi ile
maaﬂlar› üzerinde haciz olmad›¤›n›
gösterir, çal›ﬂ›lan iﬂyeri taraf›ndan
onaylanm›ﬂ yeni tarihli belge,
serbest meslek erbab› olmalar›
halinde kay›tl› olduklar› oda
üyelik belgesi ve vergi
levhas› fotokopisi,
emekli olmalar›
halinde varsa maaﬂ
bordrosu ya da
emekli cüzdan› ile
ikametgah
ilmuhaberi istenir.
Kredi talebinin
kabul edilmesiyle
birlikte müﬂteriye

ödeme plan› verilir. Ödeme
plan›nda, her dönemde
ödenmesi gereken
anapara, faiz,
fon ve vergi
belirtilmiﬂtir.
Faiz oran›
de¤iﬂikli¤inde yeni
ödeme plan›,
de¤iﬂikli¤in ilan tarihini takip eden ilk
taksit döneminden itibaren geçerli olur.
Tüketici kredilerinde ödenecek taksitlerin
miktar›n›n belirlenmesinde genellikle
azalan bakiyeler üzerinden faiz
hesaplamas› yöntemi kullan›l›r.
Ancak, kredi kullanmadan önce
ihtiyac›n›z› ve gelecekteki mali
durumunuzu iyi hesap etmeniz de fayda
var. Kredi kullanmak kadar onu geri
ödemekte önemli. Sorun yaﬂamamak için.
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YETK‹LEND‹R‹LM‹ﬁ
GÜMRÜK MÜﬁAV‹R‹ UYGULAMASI
Gümrük Yönetmeli¤inin 694. maddesi hükümlerine istinaden 1 seri numaral› Gümrük Genel
Tebli¤i ve 60 seri numaral› Gümrük Genel Tebli¤i ile, Yetkilendirilmiﬂ Gümrük Müﬂaviri kavram›
ve uygulamas› gündeme gelmiﬂtir. Söz konusu düzenlemeyle, yap›lan iﬂ, sorumluluk ve unvan
anlam›nda yeni bir serbest meslek mensubu düzenlemesi yap›lm›ﬂt›r. Yine bu düzenlemeyle,
gümrük idaresi kendi denetim ve kontrol yetkilerinin bir k›sm›n› yetkili gümrük müﬂavirlerine
devretmiﬂtir.
Tunç TUNÇ
DNTM Yetkilendirilmiﬂ Gümrük Müflavirli¤i Gn. Md

ap›lan bu düzenlemelerle;
belirlenen k›staslara sahip
bulunan Gümrük Müﬂavirleri,
Gümrük Müsteﬂarl›¤›nca uygun
bulunmas› halinde yetkilendirilmiﬂ
gümrük müﬂaviri olarak görev
yapabileceklerdir. Ancak her gümrük
müﬂavirinin yetkilendirilmiﬂ gümrük
müﬂaviri olarak görev yapmas› söz
konusu de¤ildir, örne¤in belli bir süre
Gümrük Müsteﬂarl›¤›nda bürokrat
olarak görev yapm›ﬂ olmak veya en az
yedi y›l gümrük müﬂaviri olarak
çal›ﬂm›ﬂ olmak gibi koﬂullar
aranmaktad›r. Ayr›ca, yetkili gümrük
müﬂaviri olarak görev yapacak kiﬂilerin
ayn› zamanda gümrük müﬂavirli¤i
yapmalar› yasaklanm›ﬂt›r.

görevli gümrük memurlar›n›n görevleri
sonland›r›lmaya baﬂlanacakt›r. Yani bu
tarihten itibaren özel antrepolarda
gümrük memurlar› görev yapmayacak,
dolay›s›yla antrepolara eﬂya al›nmas›ç›kart›lmas›, kay›tlar›n kontrol ve
denetimi iﬂlemleri art›k yetkilendirilmiﬂ
gümrük müﬂavirleri taraf›ndan
yürütülecektir. Yine antrepolarla ilgili
olarak, antrepo açma baﬂvurular›n›n ön
incelemesi, devir, antrepolar›n alt› ayda
bir yap›lacak say›mlar› yetkilendirilmiﬂ
gümrük müﬂavirleri taraf›ndan
gerçekleﬂtirilecektir. 06.10.2008
tarihinden itibaren ise yetkilendirilmiﬂ
gümrük müﬂaviri görevlendirilmesi
yap›lmayan özel antrepolara eﬂya giriﬂine
izin verilmeyecektir.

Gümrük Müsteﬂarl›¤› yapt›¤›
düzenlemeyle gümrük idaresinin hangi
yetkilerini devretmiﬂtir? Di¤er bir
ifadeyle yetkilendirilmiﬂ gümrük
müﬂavirleri hangi hizmetleri
verecektir?

Antrepolar›n denetim ve kontrolünün yan›
s›ra yetkilendirilmiﬂ gümrük müﬂavirleri
aﬂa¤›da belirtilen hususlarda da
yetkilendirilmiﬂlerdir:
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Yetkilendirilmiﬂ gümrük müﬂavirlerinin
verece¤i en önemli hizmet antrepolara
iliﬂkin denetim ve kontrol iﬂlemlerinin
gümrük idaresi ad›na ifa edilmesidir.
Keza yap›lan düzenlemeyle, Eylül 2008
tarihi itibariyle özel antrepolarda

K›smi muafiyet suretiyle geçici ithalat
rejimine konu eﬂya ile tam muafiyet
suretiyle geçici ithalat rejimine konu
mesleki teçhizat, t›bbi ve cerrahi teçhizat,
ambalaj maddeleri, özel nitelikli eﬂya ve
numunelerin rejimin öngördü¤ü ﬂekilde
kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n süre
uzat›mlar›n›n de¤erlendirilmesine esas

teﬂkil edecek tespit iﬂleminin yap›lmas›.
Nihai kullan›m konusu eﬂyan›n nihai
kullan›m amac›na uygun kullan›mda olup
olmad›¤›n›n tespit edilmesi.
Gümrük idarelerince verilen dahilde
iﬂleme izinleri kapsam›ndaki eﬂya ile ilgili
süre uzat›mlar›na esas teﬂkil edecek
tespit yap›lmas›.
Onaylanm›ﬂ ihracatç› yetkisini haiz
onaylanm›ﬂ kiﬂi statü belgesine sahip
firmalarca düzenlenen A.TR dolaﬂ›m
belgelerinin ﬂekil ﬂartlar›n›n ve bu
belgelerin düzenlenmesine iliﬂkin
verilerin do¤rulu¤unun araﬂt›r›larak
bunlar›n dönemsel kontrolünün ve ilgili
mevzuata uygunlu¤unun tespitinin
yap›lmas›.
‹thalat vergilerinden tam muafiyet
suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel
nitelikli eﬂyan›n (kal›p, çizim, taslak ve
benzeri di¤er eﬂya ile özel alet ve araçlar)
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kullan›m› sonucunda elde edilen ürünlerin
tamam›n›n ya da öngörülen oranda Türkiye
Gümrük Bölgesinden ihraç edildi¤inin
tespit edilmesi.
Gümrük Kontrolü Alt›nda ‹ﬂleme Rejimi
kapsam›nda ibra iﬂlemine iliﬂkin tespit
yap›lmas›.
‹hracata konu eﬂyan›n serbest dolaﬂ›mda
bulundu¤unu gösteren A.TR dolaﬂ›m
belgelerinin ﬂekil ﬂartlar›n›n ve bu
belgelerin düzenlenmesine iliﬂkin verilerin
do¤rulu¤unun araﬂt›r›larak, bunlar›n
dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata
uygunlu¤unun tespitinin yap›lmas›.
‹hracata konu eﬂyan›n tercihli menﬂeini
gösteren EUR.1 dolaﬂ›m sertifikalar›n›n
ﬂekil ﬂartlar›n›n ve bu belgelerin
düzenlenmesine iliﬂkin verilerin
do¤rulu¤unun araﬂt›r›larak bunlar›n
dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata
uygunlu¤unun tespitinin yap›lmas›.
SYKONSEPT dergisinin May›s-Haziran 2005
tarihli 3. say›s›nda yer alan “Antrepolar
üzerine bir de¤erlendirme” baﬂl›kl›
yaz›m›n sonuç bölümünde; “Gümrük
Kanunu ve Gümrük Yönetmeli¤inde yer
alan, antrepolarda görevli gümrük
memurlar›n›n görev ve sorumluluklar›na
iliﬂkin madde hükümleri; memur say›s›n›n
yetersizli¤i, gümrük idarelerindeki yo¤un
iﬂ hacmi ve ulaﬂ›mda yaﬂanan zorluklar
nedeniyle uygulanamamaktad›r. Ancak, fiili
durumun böyle olmas› gümrük antrepo
memurlar›n› sorumluluktan

kurtaramamakta ve
gümrük antrepo
memurlar› bu yasal
düzenlemelerden
dolay› s›k s›k idari ve
adli cezalara muhatap
kalarak, haks›zl›¤a
u¤ramaktad›rlar. Gerek
memurlar›n maruz
kald›klar› haks›zl›¤›n
önüne geçilmesi,
gerekse mevzuat ve
uygulama uyumunun
sa¤lanmas› bak›m›ndan, gerekli yasal
düzenlemenin yap›larak C tipi özel
antrepolara iliﬂkin sorumlulu¤un
tamamen antrepo sahibi firmalara
verilmesi, antrepolar›n ba¤l› bulundu¤u
Gümrük Müdürlüklerince de¤iﬂik
zamanlarda yap›lacak say›m ve
kontroller ile denetimin sa¤lanmas›
yönünde mevzuat de¤iﬂikli¤inin
yap›lmas›n›n yerinde olaca¤›
düﬂünülmektedir” ifadesi yer
almaktad›r. Üç y›l önce dile getirmiﬂ
oldu¤um bir hususta Gümrük
Müsteﬂarl›¤›nca yap›lan bu düzenleme
do¤rusu beni çok memnun etti.
Baﬂlayacak olan bu uygulaman›n gerek
Gümrük ‹daresi, gerekse yükümlüler
bak›m›ndan çok olumlu olaca¤›na

inanmaktay›m. Bu uygulama hususunda
yükümlüleri en çok tereddüde
düﬂürecek hususun, Yetkilendirilmiﬂ
gümrük müﬂavirlerince verilecek bu
hizmet karﬂ›l›¤› al›nacak ücretlerin
firmalara ek bir mali külfet getirip
getirmeyece¤i hususudur. Ben bu
uygulaman›n yükümlülere önemli bir ek
mali külfet getirmeyece¤ini
düﬂünüyorum. Zira, antrepo sahibi
firmalar bu uygulamadan sonra antrepo
memurlar› için art›k fazla mesai ücreti
yat›rmayacaklar ve antrepolar yetkili
gümrük müﬂavirlerince sürekli
denetlenece¤inden kay›t ve raporlar
daha sa¤l›kl› olarak tutulabilecektir.
Sonuç olarak; Gümrük idaresinde görev
yapan memur say›s›n›n yetersiz olmas›
ve gümrük idaresinin iﬂ hacminin fazla
olmas›, yeni uygulaman›n yükümlülere
önemli bir ek mali külfet getirmemesi,
yetkilendirilmiﬂ gümrük müﬂavirlerinin
söz konusu iﬂlemler konusunda
tecrübeli ve bilgi sahibi olmalar› ve
iﬂlemlerin daha h›zl› yap›laca¤›
hususlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde,
yetkilendirilmiﬂ gümrük müﬂavirleri
uygulamas›n›n, gerek firmalar ve
gümrük müﬂavirleri gerekse gümrük
idaresi için olumlu olaca¤› görüﬂ ve
kanaatindeyim.

YÖNET‹M

BEY‹N AVCILARI
ﬁirketinizin üst düzey yönetici koltu¤u boﬂ vaziyette. Bu mevki için uygun bir aday ar›yorsunuz.
Her anlamda dört dörtlük bir ismi bulup bu koltu¤a oturtmak istiyorsunuz. Ama nereden ve nas›l
bulaca¤›n›z› ise bilmiyorsunuz. Baﬂka bir ﬂirketten transfer yapma konusuna ise en az›ndan
iliﬂkilerinizi zedeleyece¤i için girmek istemiyorsunuz. Peki o zaman ne yapacaks›n›z? Önünüzde
tek seçenek var. Beyin Avc›lar›na baﬂvuracak ve onlar›n dan›ﬂmanl›¤›nda sorununuzu
halledeceksiniz. Nas›l m›?
u iﬂin yolu asl›nda durumdan da
anlaﬂ›laca¤› üzere transferden
geçiyor. Sizin bizzat firman›n
sahibi konumuyla rakip olsa da
ayn› zamanda piyasay› paylaﬂt›¤›n›z bir
firmadan do¤rudan transfer yapman›z›n
hoﬂ durmayaca¤› aﬂikard›r. O zamanda
iﬂin içine yukar›da da de¤indi¤imiz
üzere beyin avc›lar›n› sokman›z
gerekecek. Yeterli ve gerekli özelliklere
sahip bir yöneticiyi bulmak ve onu
transfer olmaya ikna etmek günümüzde
beyin avc›lar›n›n iﬂi. Süreç k›saca ﬂu
ﬂekilde iﬂliyor.
Transfer teklifi önce beyin avc›s›
firmalardan geliyor. Yönetici arayan
firma, beklentilerini belirliyor ve bu
do¤rultuda adaylar›n bulunmas›n›
istiyor. Beyin avc›lar› kalabal›k bir isim
listesi haz›rlay›p telefonla ön
görüﬂmeler yap›yor. Yaklaﬂ›k 40 veya 50
kiﬂilik bir liste haz›rlan›yor. Bu
noktadan itibaren yüz yüze görüﬂmeler
baﬂl›yor. Sonunda patronun karﬂ›s›na
ç›kart›lacak 3-5 aday belirleniyor.
Senaryonun en heyecanl› sahneleri
bundan sonra baﬂl›yor. Görüﬂme nerede,
nas›l yap›lacak, gizlilik nas›l
sa¤lanacak, patron adaylar› nas›l
tartacak? Önce mekan belirleniyor.
Seçenekler; beyin avc›lar›n›n ofisleri,
iﬂverenin odas›, beﬂ y›ld›zl› otellerin
özel olarak ayr›lm›ﬂ toplant› salonlar›
olarak s›ralan›yor. Transfer görüﬂmeleri
için en çok tercih edilen beﬂ y›ld›zl›
otellerin suit daireleri veya toplant›
salonlar› oluyor.
Gerekti¤inde bir CEO görüﬂmesi için

B

otelin tüm toplant› salonlar›
kapat›labiliyor. Burada önemli olan bir
hususta o gün görüﬂme yap›lacak
adaylar›n hiç bir ﬂekilde birbirlerini
görmemeleri meselesi. Hatta
birbirlerinden mümkünse haberdar bile
olmamalar› gerekiyor. Bunun için de
görüﬂmeyi yapacak olanlar›n bu durumu
gözetecek bir düzen kurmalar› ve
görüﬂme trafi¤ini buna göre idare
etmeleri gerekiyor.
‹ﬂverenin ﬂirketteki odas› da görüﬂme
için çok uygun de¤il. Çalan telefonlar,
misafirler, acil konular için üst düzey
çal›ﬂanlar taraf›ndan bölünen
konuﬂmalar görüﬂmenin verimini
düﬂürebilir. Ya da esas meseleye
odaklanmay› engelleyebilir.
Görüﬂmelerin yemek ya da kahvalt›
ortamlar›nda yap›lmamas›na da dikkat
ediliyor. Hem kendini do¤ru ifade edip
hem de keyifli bir yemek yemek
tecrübesiz adaylar için kolay olmuyor.
Kimi zaman da iﬂveren aday› sosyal
ortamda eﬂiyle birlikte görmek istiyor.
Bu ﬂekilde yöneticinin sosyal hayat›
gözlemleniyor. Yap›lan görüﬂmelerde

kiﬂisel bak›mla ilgili özelliklere bilhassa
dikkat ediliyor.
Türkiye standard›nda genelde hala
standart iﬂ k›yafeti olarak tan›mlanacak
tak›m elbiseler talep ediliyor. Bunun
yan›nda casual (günlük) ya da smart
casual tarz› iﬂ k›yafetleri de yavaﬂ
yavaﬂ iﬂ dünyas›na girmeye baﬂlam›ﬂ
durumda. ‹ﬂ görüﬂmelerine bu ﬂekilde
gelen müﬂteri - iﬂveren adaylar› da
mevcut.
Transfer görüﬂmelerindeki en önemli
nokta ise gizlilik. Patronun da aday›n da
imzalar at›lana kadar bu konuyu
eﬂleriyle bile konuﬂmamas› gerekiyor.
Ama kurala genellikle uyulmuyor. Türk
halk›n›n konuﬂmay› ve paylaﬂmay› çok
sevdi¤i bilinen bir gerçeklik.
Asl›nda gizlilik ilkesine anlaﬂmaya var›p
el s›k›ﬂ›ncaya kadar uymak gerekiyor.
Adaylara görüﬂmeye gitmeden önce
çal›ﬂt›klar› firmaya da aç›klama
yapmamalar› öneriliyor. Çünkü, farkl› bir
firmayla görüﬂece¤ini çal›ﬂt›¤› ﬂirketin
yöneticisiyle paylaﬂan aday, duygusal
bir tepkiyle karﬂ›laﬂabiliyor. Bu durumu
kiﬂisel alg›layan firma yöneticileri,
“Demek ki benimle çal›ﬂmak istemiyor”
deyip o kiﬂiye olan inançlar›n›
yitirebiliyor.
Teklif alan adaylarda her ne kadar gizli
tutsalar da içten içe “Acaba ﬂirket mi
beni deniyor?” endiﬂesi yaﬂayabiliyor.
Bütün bu sorunlardan ötürü en sa¤l›kl›
görüﬂme ﬂekli ise yetkinlik bazl›
mülakatlar. ‹ﬂ bitiricilik, tak›m oyunu,
inisiyatif kullanma gibi özellikler bu
mülakat dal›nda de¤erlendiriliyor. En iyi

YÖNET‹M
okullardan mezun olabilir, birçok yerde
çal›ﬂm›ﬂ olabilirsiniz ama inisiyatif
kullan›p baﬂar›l› oldu¤unuz üç örne¤i
arka arkaya verebilmelisiniz?
dendi¤inde yapacaklar›n›z çok daha ön
plana ç›k›yor.
Ancak Türkiye’de yetkinlik bazl› mülâkat
yapma konusundaki do¤ru e¤itimden
geçmiﬂ kiﬂilerin say›s› fazla de¤il. Bu
yüzden de söz konusu mülakat
tekniklerini uygulayarak aday›
irdelemek yerine iﬂveren hikaye
dinlemeyi tercih ediyor. Ne var ki,
adaylar›n da ço¤unlukla kendi
hikayelerini anlatmak konusunda pek
haz›r olmad›klar› görülüyor. Sonuç
olarak Türkiye’de beyin avc›lar›n›n
firmalar için üst düzey yönetici bulma ve
transfer etme konusunda geliﬂmiﬂ
ülkelerdekinden farkl› tarzda biraz bize
özgü yöntemlerle çal›ﬂt›klar›
görülüyor.
Neden Transfer
Gerekiyor?
ﬁirketlerin halen pek ço¤u
yöneticiyi kendi içinden
uzun bir zaman dilimine
yay›lan süreçler sonunda
yetiﬂtirmeyi düﬂünüyor. Ancak kimi
zaman h›zl› büyüyen ﬂirketler çok daha
ciddi bir yenilenmeye ihtiyaç
duyabiliyor. Bu da iﬂin içine taze kan
kat›lmas›n› zorunlu k›l›yor. Bu durumda
genellikle bize özgü bir yöntem olarak
eﬂe dosta iyi bir yöneticinin nereden ve
nas›l bulunaca¤› soruluyor.
Son y›llarda geliﬂen ve kabul gören
yöntemse Beyin Avc›l›¤› yapan bir
firmaya baﬂvurmak oluyor. Türkiye’de
ﬂirketlerin yüzde 10’una yak›n bir
k›sm›n›n beyin avc›l›¤› yöntemiyle
d›ﬂar›dan bir profesyonel transfer etti¤i
görülüyor. Ancak bu oran›n geliﬂmiﬂ
ülkelere göre düﬂük bir düzeye iﬂaret
etti¤ini söylemeye ise gerek yok.
Bu ‹ﬂ Nas›l Oluyor?
Beyin avc›s› ﬂirketler öncelikle birer CV
bankas› kuruyorlar. Bu bankan›n sürekli
geliﬂmesi ve yeni verilerle dolmas› için
dan›ﬂman konumunda olanlar sürekli

çal›ﬂ›yorlar. Bas›n haberlerinin takibi,
konferans ve panellere kat›lmak, ticari
ateﬂelikler ile irtibat› sürekli hale
getirmek bu takip kanallar›n›n baz›lar›.
Belirlenen adaylar beyin avc›s› firman›n
veri bankas›nda özelliklerine göre belirli
kategorilere göre tasnif ediliyor. Bir
baﬂka farkl› yöntemde ihtiyac› olan
firman›n bizzat beyin avc›lar›ndan bir
ismi transfer etmelerini istemesi. Bu
durumda beyin avc›lar› o kiﬂi ile ilgili bir
araﬂt›rmay› gizlice yap›yor. Uygun
görülen adaya teklif iletiliyor ve
sonucuna göre transfer iﬂlemi yap›l›yor.
‹stihbarat konusu da bu sürecin en
önemli ayaklar›ndan birisini
oluﬂturuyor. Beyin avc›l›¤› mesle¤inin en
dikkat çekici boyutu kabul ediliyor.
‹stihbarat toplanmasa bile zaten birçok
ﬂirket kendi s›rlar›n› onlarla paylaﬂ›yor.
Mesela yeni yat›r›mlar yapmak
isteyen bir kurum, yönetici
isterken ne yapmak
istedi¤ini de aç›kl›yor.
S›k›nt›da olan bir
ﬂirket, sorunlu dönemi
aﬂabilece¤i bir
yöneticiyi bulmak için
müracaat etti¤inde içinde
bulundu¤u durumu izah ediyor.
Bütün bu gizli bilgilerin aç›¤a ç›kmas›
bir ﬂirketi bat›rabilecek kadar etkili
olabilir. Bu sebeple beyin avc›lar›
projelerini büyük bir gizlilik içinde
yürütüyor. Zira ﬂirketi s›k›nt›ya sokan
beyin avc›s›n›n da piyasadaki bütün
imaj› ve güvenilirli¤i yerle bir olabilir.
Dolay›s›yla etik ve gizlilik, bu iﬂin temel
prensipleri.
Beyin Avc›l›¤›nda Etik Kurallar
Beyin avc›l›¤›n›n temel kural› gizlilik.
Müﬂterilerin izin verdi¤i kadar bilgi
adaylarla paylaﬂ›l›yor. Ayn› ﬂekilde
adaylarla ilgili bilgilerde müﬂteri o
adayla gerçekten ilgileniyorsa gerekti¤i
kadar›yla aç›klan›yor. Bir di¤er önemli
konuda aranan niteliklere sahip aday›n
sessiz sedas›z aranmas›. Çok h›z›l›
hareket edilip, yeterli say›da ve gerekli
niteliklere sahip adayla görüﬂülürken
bütün bunlar kamuoyunda fazla yank›

uyand›rmadan yap›l›yor. Böylece sektöre
yönelik bir haberin yay›lmas›n›n ve buna
ba¤l› spekülasyonlar›n oluﬂmas›n›n da
önüne geçilmiﬂ oluyor.
Telefonda transfer görüﬂmesi nas›l
yürüyor?
Beyin avc›lar›n›n çal›ﬂma yöntemleri
aras›nda bu iﬂi baz› zamanlar daha
kestirme yollardan yapmak da var. Her
zaman için kullan›lmasa da bazen bu iﬂ
telefonla da yap›l›yor.
Nas›l m›?
- Firma, elinde transfer etmek istedi¤i
yöneticinin ismi ve iletiﬂim bilgileriyle
yönetici bulma, yerleﬂtirme ve
dan›ﬂmanl›k firmas›na baﬂvuruyor.
- Dan›ﬂmanl›k firmas› aday› telefonla
aray›p bir ﬂirketin kendisini transfer
etmek istedi¤ini söylüyor.
- Aday, ilgilendi¤ini belirttikten sonra iki
ayr› strateji izlenebiliyor. Transferi
gerçekleﬂtirecek firma e¤er isminin gizli
tutulmas›n› istemediyse, hangi firma
ad›na görüﬂme yap›ld›¤› belirtiliyor. Aksi
durumda ise yuvarlak laflar ve
kodlamalarla do¤rudan firma ismi
vermeden aday›n tahmin yürütmesi
sa¤lan›yor.
- Bir sonraki aﬂama ise aday›n transfer
edilece¤i pozisyonun aç›klanmas› oluyor.
Yine ﬂirketin iste¤i do¤rultusunda direkt
unvan aç›klanabiliyor ya da pozisyonun
genel tan›m› yap›l›yor.
- Mülakat aﬂamas›nda ise aday›n mevcut
iﬂi, görev ve sorumluluklar› konusunda
baz› sorular yöneltiliyor.
- Dan›ﬂmanl›k firmas› arac› oldu¤u
ﬂirket için bir "mülakat raporu"
haz›rl›yor. Bu raporda kiﬂinin bilgileri
teyit edilip aday›n mevcut iﬂindeki son
durumu ortaya konuyor.
Örne¤in transferi gerçekleﬂtirecek ﬂirket
dan›ﬂmanl›k firmas›na verdi¤i bilgilerde
aday›n mevcut pozisyonunda 30 kiﬂiyi
yönetti¤ini söylüyor. Oysa mülakatta bu
bilginin yanl›ﬂ oldu¤u ortaya ç›k›yor.
- Raporun ard›ndan son aﬂamaya
geçiliyor. Ücret konusu da genellikle bu
aﬂamaya kadar gündeme getirilmiyor.
Aday, transfer olaca¤› ﬂirketin insan
kaynaklar› sorumlusunun yan› s›ra üst
düzey bir yöneticisiyle de görüﬂmeye
al›n›yor.

EKONOM‹

‹ﬁ KAZALARI
Son dönemlerde Tuzla’daki tersaneler baﬂta olmak üzere meydana gelen iﬂ kazalar›na
yönelik haberleri daha fazla duyar olduk. Olay›n hukuki ve idari boyutu bir yana, iﬂ kazas›n›n
ard›ndan neler yap›lmas› gerekti¤ine ise biraz daha yak›ndan bakt›k. Hiç yaﬂanmamas›
dile¤iyle…
osyal Sigortalar Kanunu
hükümlerine göre; a) Sigortal›n›n
iﬂyerinde bulundu¤u s›rada, b)
‹ﬂveren taraf›ndan yürütülmekte
olan iﬂ dolay›s›yla, c) Sigortal›n›n iﬂveren
taraf›ndan görevle baﬂka bir yere
gönderilmesi yüzünden as›l iﬂini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,
d) Emzikli kad›n sigortal›n›n
çocu¤una süt vermek için
ayr›lan zamanlarda,
e) Sigortal›lar›n
iﬂverence sa¤lanan bir
taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤›
yere toplu olarak
götürülüp getirilmeleri s›ras›nda,
Meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya
sonradan bedence veya ruhça ar›zaya
u¤ratan olaya iﬂ kazas› deniliyor. Olay›n
iﬂ kazas› say›labilmesi için, bu beﬂ hal ve
durumdan birinde meydana gelmesi
gerekiyor.
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‹ﬂ Kazas›nda Sigortal›n›n Yükümü
Sigortal›, u¤rad›¤› iﬂ kazas›n› en geç
kazadan sonraki iki gün içinde iﬂveren
veya Kuruma (SSK) bildirmekle
yükümlüdür. Sigortal›ya, u¤rad›¤› iﬂ
kazas›n› iﬂveren veya Kuruma bildirme
yükümlülü¤ü getirilmesine karﬂ›n,
bildirme mecburiyetinin yerine
getirilmemesine herhangi bir müeyyide
öngörülmemiﬂtir. Dolay›s›yla, bu görevini
yerine getirmeyen sigortal›lar hakk›nda
herhangi bir iﬂlem yap›lmas›
söz konusu de¤ildir.
Geçirdi¤i iﬂ kazas› dolay›s›yla Kuruma

baﬂvuran sigortal›, hekimin bildirdi¤i
tedbir ve tavsiyelere uymak zorundad›r.
Aksi takdirde sigortal›n›n tedavisi uzar
veya malül kal›r yahut malüliyet derecesi
artarsa, istirahatli kald›¤› günler için
verilen geçici iﬂ göremezlik ödene¤inden
veya malüliyeti halinde ba¤lanan sürekli
iﬂ göremezlik gelirinden eksiltme
yap›labilir.
‹ﬂverenin ‹ﬂ kazas›n› SSK’ya
Bildirme Yükümlülü¤ü
Muayene ve tedavi için
sa¤l›k tesislerine yap›lan
baﬂvurular 506 say›l› Kanunun 27 nci
maddesine göre, SSK’ya yap›lm›ﬂ
say›lmakta iken, 20.02.2005 tarihinden
sonra SSK sa¤l›k tesisleri Sa¤l›k
Bakanl›¤›na devredildi¤inden an›lan
Bakanl›¤a ba¤l› sa¤l›k tesislerine
yap›lm›ﬂ baﬂvurular SSK’ya
yap›lm›ﬂ baﬂvuru olarak
kabul edilemeyece¤inden,
iﬂverenin iﬂ kazas›n› ayr›ca
SSK’ya yasal süresi
içerisinde sözkonusu madde
gere¤ince bildirmesi gerekir.
‹ﬂ Kazalar› ile Meslek Hastal›klar›
Halinde Sa¤lanan Yard›mlar
Sa¤l›k yard›m› yap›lmas›; hekime
muayene ettirilmesi, teﬂhis için gereken
klinik ve laboratuvar muayenelerinin
yapt›r›lmas›, gerekirse bir sa¤l›k tesisine
de yat›r›larak, tedavisinin sa¤lanmas›,
tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü
iyileﬂtirme vas›talar›n›n temin edilmesi

ﬂeklindedir. Sa¤l›k yard›m›, iﬂ kazas›na
u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan
sigortal›n›n belirli bir süreye ba¤l›
olmaks›z›n, sa¤l›k durumunun gerektirdi¤i
sürece devam eder ve iyileﬂen
sigortal›lar›n ar›za veya hastal›klar›n›n
nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden
sa¤lan›r.
Sigortal›ya, çal›ﬂma günü ve prim ödeme
süresi ne kadar olursa olsun, istirahatl›
b›rak›ld›¤› her gün için geçici iﬂ
göremezlik ödene¤i verilir. Sürekli iﬂ
göremezlik hallerinde gelir ba¤lan›r.
Protez, araç ve gereçlerinin sa¤lanmas›,
tak›lmas›, onar›lmas› ve yenilenmesi,
sigortal›ya, ar›zas›na göre gerekli
görülecek her türlü protez araç ve
gereçleri kurumca sa¤lan›r, onar›l›r ve
yenilenir. Sa¤l›k yard›mlar›n›n yap›lmas›
veya protez araç ve gereçlerinin
sa¤lanmas›, tak›lmas›,
onar›lmas› ve yenilenmesi
için, gerekti¤inde
sigortal›n›n yurt içinde
baﬂka yere
gönderilmesi; sigortal›,
gerekirse muayene ve tedavisinin
yap›lmas› veya protez araç ve gereçlerinin
sa¤lanmas› için yurt içinde baﬂka bir yere
gönderilir. Yurt içinde tedavisi mümkün
olmayan yaral› ve hastalar yurt d›ﬂ›na
gönderilir. Bu hususta “Tedavi Yard›m›na
‹liﬂkin Uygulama Tebli¤”i ile “Sosyal
Güvenlik Kurumu Sa¤l›k Uygulama
Tebli¤”indeki hükümler uygulan›r...
Detayl› bilgi: www.ssk.gov.tr

‹ﬁ GEZ‹S‹

UKRAYNA
SSCB’nin da¤›lmas›yla ortaya ç›kan yeni devletlerden biri Ukrayna. Ancak sahip oldu¤u
stratejik konumu ve ekonomik potansiyeli ile geliﬂime aç›k bir ülke. Avrasya bölgesinde kilit
bir rol üstlenmeye haz›rlanan Ukrayna’n›n ekonomik gelece¤i de parlak görünüyor. Türkiye,
Ukrayna’n›n d›ﬂ ticaretinde önemli bir yer tutuyor.
üm SSCB devletlerinde oldu¤u gibi
Ukrayna’da da ekonomi ve üretimin
bütün sektörleri baﬂta Rusya olmak
üzere di¤er Sovyet
Cumhuriyetlerine ba¤l›yd›. 1991’de SSCB
da¤›ld›ktan sonra Ukrayna’da bir çok
fabrika, iﬂletme kalm›ﬂt› ancak yeni
kurulan devletler derin ekonomik ve
siyasal krizler yaﬂamakta olduklar› için
Sovyetler zaman›ndaki iliﬂkiler kesilmiﬂ
durumdayd›. ‹ﬂletmeler, fabrikalar
çal›ﬂam›yordu. Yeni piyasa koﬂullar›nda
ekonominin yeniden hayata
dönüﬂtürülmesi ve canland›r›lmas›
senelerce sürdü; haks›z özelleﬂtirme
sonucu SSCB’den kalan fabrikalar›n ço¤u
yeni dönemin temsilcisi konumundakilere
neredeyse bedavaya sat›lm›ﬂt›. ﬁimdi
Ukrayna’n›n ekonomisi canlanm›ﬂ durumda
ve belirli bir tempoda geliﬂme devam
ediyor. Ukrayna’da maden kömürü
rezervleri oldukça büyük, ancak yeni
teknolojilerin yetersizli¤i nedeniyle
maden kömürü ç›kar›m› pek geliﬂmiﬂ
durumda de¤il. Ocaklarda s›k s›k sorunlar
yaﬂan›yor.
Baﬂl›ca ihracat kalemleri, maden kömürü,
büyük çapl› borular, hurda demir.
Ukrayna'da tar›m geliﬂmiﬂ olmakla birlikte
AB ve WTI (DTÖ) standartlar›na uyumlu
olmamas› sebebiyle tar›m ürünleri ihrac›
geliﬂmemiﬂ durumda. Do¤algaz konusunda
Ukrayna, tüm Avrupa gibi Rusya’ya ba¤l›

sat›yor. Bu yönü itibariyle Ukrayna hem
mamül madde sat›ﬂ› hem de yat›r›m
yaparak üretim faaliyetinde bulunmak
aç›s›ndan iﬂadamlar›na cazip olanaklar
sunuyor.
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durumda. Petrol konusunda da Rusya’ya
ve Asya ülkelerine ba¤›ml›l›k söz konusu.
Ancak Ukrayna co¤rafi pozisyonu
sebebiyle stratejik bir öneme sahip
bulunuyor. Son y›llarda siyasal istikrar›n
tam anlam›yla sa¤lanamad›¤› Ukrayna,
her ﬂeye ra¤men yetiﬂmiﬂ insan gücü,
ekonomik potansiyeli ve Asya ile Avrupa
aras›nda üstlenebilece¤i köprü konumu
dolay›s›yla eski Sovyet cumhuriyetleri
içinde geliﬂime en aç›k ülke özelli¤ine
sahip bulunuyor.
Türkiye ile iliﬂkiler
Ukrayna ile iliﬂkilerimiz Sovyetlerin
da¤›lmas›yla h›z kazanm›ﬂ bulunuyor.
Karﬂ›l›kl› olarak ithalat ve ihracat yapan
iki ülkenin yak›n geçmiﬂte gerçekleﬂen
turuncu devrimin ard›ndan mevcut
iliﬂkileri daha da h›zlanm›ﬂ bulunuyor.
2005 y›l› verileri itibariyle iki ülke
aras›ndaki ticaret Ukrayna lehine fazla
veriyor gibi gözüküyorsa da, Türkiye
Ukrayna’dan a¤›rl›kl› olarak hammadde
al›rken buna karﬂ›l›k da mamül ürün

Ukrayna’n›n Görünümü:
GSY‹H: Sat›nalma gücü paritesi 329.1 milyar $
GSY‹H - Reel büyüme: %2.6
GSY‹H - Sektörel bileﬂim: Tar›m: %18.7
Endüstri: %45.2
Hizmet: %36.1
Enflasyon oran› (tüketici fiyatlar›nda):
%13.5
‹ﬂ gücü: 22.67 milyon
‹ﬂsizlik oran›: %3.1
Endüstri: Kömür, elektrik enerjisi,
metaller, makine ve parçalar, kimyasallar,
g›da maddeleri
Endüstrinin büyüme oran›: %3.2
‹hracat: 38.22 milyar $
‹hracat ürünleri: Metaller, yak›t ve petrol
ürünleri, makine ve parça, g›da maddeleri
‹hracat ortaklar›: Rusya %22.1, Türkiye
%6, ‹talya %5.6
‹thalat: 37.18 milyar $
‹thalat ürünleri: Enerji, makine ve araç,
taﬂ›t ekipmanlar›, kimyasallar
‹thalat ortaklar›: Rusya %35.5, Almanya
%9.4, Türkmenistan %7.4, Çin %5
Para birimi: Hryvnia (UAH)
Telefon kodu: 380
Internet k›saltmas›: ua
Baﬂkent: Kiev
‹stanbul Konsoloslu¤u: 0212 663.26.73

AKTÜEL

HER DERDE DEVA:
BAL
Ad›na ar› denilen küçücük bir hayvan taraf›ndan üretiliyor. Kahvalt›lar›n, tatl›lar›n
vazgeçilmezi. Ancak özellikleri dolay›s›yla asl›nda o bir ﬂifa kayna¤›. Mucizevi bir niteli¤e
sahip. Sindirim sistemi sorunlar›ndan yan›k ve yaralar›n tedavisine de¤in her alanda faydas›
var. Ama halis olan› o kadar da ucuz de¤il. Bir de onu bulmak laz›m ki, günümüzde bazen o
bile sorun olabiliyor.
al, ar›lar taraf›ndan çiçeklerden ve
meyve tomurcuklar›ndan al›narak
yutulan nektar›n ar›lar›n bal
midesi denilen organlar›nda
invertaz enzimi sayesinde kimyasal
de¤iﬂime u¤ramas›yla oluﬂan ve
kovandaki petek hücrelerine yerleﬂtirilen
bir madde. Nektar bala çevrilirken ar›lar
sa¤lad›klar› invertaz enzimi sayesinde
sakkarozu inversiyona u¤ratarak früktoz
ve glikoz ﬂeklinde basit ﬂekerlere
dönüﬂtürür ve fermantasyonun meydana
gelmesini önleyecek miktarda suyunu
uçururlar. Kovandaki hücrelere
yerleﬂtirilen ve üzeri mumdan bir kapakla
örtülen bal; ar›larca sa¤lanan özel
havaland›rma sistemi sayesinde bildi¤imiz
tat ve k›vama ulaﬂ›r.
Bal›n rengi, ﬂeker dengesi ve tad›ndaki
farkl›l›k tamamen toplanan nektarlardan
kaynaklanmaktad›r. Bal›n kokusunu,
çiçeklerdeki aromal› volatin ya¤› verir ki
bu ayn› zamanda çiçeklerin kokular›n›
sa¤layan ya¤d›r. Bal üretimi çok büyük bir
çaba gerektirir. Örne¤in yar›m kilo ham
nektar› toplamak için 900 ar›n›n bir gün
boyunca çal›ﬂmas› gerekir. Toplanan bu
nektar›n ise ancak bir k›sm› bala
çevrilebilir. Çiçeklerdeki
nektardan elde edilen
bal›n miktar› tamamen
getirilen nektar›n
ﬂeker konsantresine
ba¤l›d›r.
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Viskozite; ak›c›l›¤a karﬂ› koyma özelli¤ini
ifade eder. Buna bal›n bünyesi de denir.
A¤›r bünyeli bir bal›n ak›c›l›¤› yavaﬂ yani
viskozitesi yüksek olur. Viskozite bal›n
içerisindeki su miktar›yla yak›ndan
ilgilidir. Bal›n özgül a¤›rl›¤› içerisindeki su
miktar› ve s›cakl›¤a göre de¤iﬂir. Bal
içerdi¤i özelliklere ve özgül a¤›rl›¤›ndaki
de¤iﬂime göre renksiz durumdan koyu
k›rm›z›ya kadar farkl› renklerde olabilir.
Genel olarak ballar›n topland›¤› de¤iﬂik
bitki kaynaklar›na göre farkl› aroma, tat,
renk, yo¤unluk ve kristalize sahip
olduklar› tespit edilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde
ballarda ak›c›l›k kimyasal bileﬂimi,
ﬂekerler, rutubet, enzimler, vitaminler,
asitler, kollaidal maddeler ve bileﬂimi
bilinmeyen maddeler bak›m›ndan de¤iﬂik
olduklar› bilinmektedir. Uzun y›llar bal
içerisinde sadece formik asit bulundu¤u
fakat analiz metotlar› geliﬂtirilince asetik,
buturik, sitrik, kaproik, laktik,
formik, malik, okzalik,
suksiniletannik, tartari
ve velarikasidlerin
varl›¤› tespit
edilmiﬂtir.
Çeﬂitli
araﬂt›rmac›lar balda
diyastaz veya amilaz,
nikotin, invertaz, katalaz,
oksidaz, fosfataz
enzimlerini
bulmuﬂlard›r. Bu
enzimlerin bir k›sm›

bitkiden gelmekte bir k›sm› ise ar›n›n
baﬂ›ndaki bezlerden salg›lanmaktad›r.
Bal içerisinde çeﬂitli miktarda, tiamin,
riboflavin, askorbik asit, pirisdoksin,
pantotenik asit, niasin ve az miktarda
biotin, folik asit tespit edilmiﬂtir. Bal
içerisindeki minarellerin miktar› %0,02 ile
%1,0 civar›ndad›r. Bu minareller
potasyum, klor, kükürt, kalsiyum, sodyum,
fosfor, magnezyum, silis, demir, mangan
ve bak›r’d›r. Bunlar içerisinde potasyum,
kalsiyum ve fosfor fazla bulunmaktad›r.
Bal içerisinde az miktarda albuminoidlerin
ve protein yap› taﬂlar› durumunda olan
amino asitlerin oldu¤u da tespit edilmiﬂtir.
Bal›n faydalar› ise deyim yerindeyse
saymakla bitmiyor. Do¤al bal›n yaﬂlanma
etkilerini geciktirdi¤ini söyleyen uzmanlar,
bal seçiminde dikkat edilmesi gerekti¤ini
vurguluyor. K›ﬂ aylar›nda vücut direncini
yüksek tutan ve nezle, grip gibi salg›n
hastal›klarda tedavi amaçl› kullan›lan
bal›n, stresle mücadelede de etkili oldu¤u
biliniyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiren
bal romatizma hastas› olanlar için de
öneriliyor. Bal, eski ça¤lardan beri yara
tedavisinde de kullan›lan bir madde. Bal›n
ayn› zamanda yaﬂlanma etkilerini
geciktirdi¤i de vurgulan›yor. K›sacas› faydas› pek çok. Neredeyse her derde deva
dedikleri cinsten. Son bir not ise, bal›n
özelli¤ini yitirmemesi için metal kaﬂ›kla
yenilmemesi gerekti¤i olacak. Önerilen
ﬂey, bal›n tahta veya plastik kaﬂ›kla
yenmesi.

KÜLTÜR
KURUMSAL

BA⁄IMSIZ DENET‹M VE
DENETÇ‹LER
Ba¤›ms›z denetim, iﬂletmelerin y›ll›k finansal tablo ve di¤er finansal bilgilerinin, bu tablo ve
bilgiler için belirlenen kriterlere (örne¤in, halka aç›k ﬂirket finansal tablolar› için SPK
taraf›ndan belirlenmiﬂ veya kabul edilmiﬂ finansal raporlama standartlar›na) uygunlu¤u ve
do¤rulu¤u hususunda, makul güvence sa¤layacak yeterli ve uygun ba¤›ms›z denetim
kan›tlar›n›n elde edilmesi amac›yla, genel kabul görmüﬂ ba¤›ms›z denetim standartlar›nda
öngörülen gerekli tüm ba¤›ms›z denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kay›t ve belgeler
üzerinden denetlenmesi ve de¤erlendirilerek rapora ba¤lanmas›n› ifade eder.
urul düzenlemeleri çerçevesinde,
kamuya aç›klanacak y›ll›k finansal
tablolar› ba¤›ms›z denetime tabi
olan iﬂletmeler ﬂunlardan oluﬂur.
Hisse senetleri menkul k›ymet
borsalar›nda ve/veya teﬂkilatlanm›ﬂ di¤er
piyasalarda iﬂlem gören anonim
ortakl›klar,
hisse senetleri halka arz edilmiﬂ olan
veya arz edilmiﬂ say›lan ortakl›klar,
arac›l›k faaliyetlerine münhas›r olmak
üzere bankalar, arac› kurumlar, portföy
yönetim ﬂirketleri, yat›r›m fonlar›,
emeklilik yat›r›m fonlar›, yat›r›m
ortakl›klar›, konut finansman› fonlar›,
varl›k finansman› fonlar›, ipotek
finansman› kuruluﬂlar›, kanun’da
düzenlenmiﬂ ve anonim ﬂirket olarak
faaliyette bulunan borsalar,
teﬂkilatlanm›ﬂ di¤er piyasalar, takas ve
saklama kuruluﬂlar› ve SPK taraf›ndan
finansal tablolar›n›n ba¤›ms›z denetimi
gerekli görülen di¤er iﬂletmeler.

olmas› durumunda, ba¤›ms›z denetim
raporunda görüﬂ bildirmekten kaç›n›l›r.
Bu tip ba¤›ms›z denetim raporlar›nda
s›n›rlamaya iliﬂkin bilgi verilir ve söz
konusu s›n›rlama olmasayd› finansal
tablolarda yap›lmas› gerekli olabilecek
muhtemel düzeltmeler belirtilir.
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Bu kapsamda, 4 tür ba¤›ms›z denetim
raporu ortaya ç›kmaktad›r:
Olumlu Görüﬂ ‹çeren Rapor: Bu rapor
tipinde, ba¤›ms›z denetçinin iﬂletme
finansal tablolar› hakk›nda beyan etti¤i
görüﬂü, bu tablolar›n, tüm önemli
yönleriyle, finansal raporlama

standartlar›na uygun olarak gerçe¤i
yans›tt›¤› yönündedir.
Olumsuz Görüﬂ ‹çeren Rapor: Finansal
tablolar›n sunumuyla ilgili olarak iﬂletme
yönetimiyle düﬂülen görüﬂ ayr›l›¤›n›n
finansal tablolara olan etkisinin önemli
ve yayg›n oldu¤u durumlarda olumsuz
görüﬂ verilir. Ba¤›ms›z denetçinin iﬂletme
finansal tablolar› hakk›nda rapor etti¤i
görüﬂü, bu tablolar›n, finansal raporlama
standartlar›na uygun olarak gerçe¤i
dürüst bir ﬂekilde yans›tmad›¤›
yönündedir.
Görüﬂ Bildirmekten Kaç›n›lan Rapor:
Çal›ﬂma alan›ndaki s›n›rlaman›n
muhtemel etkisinin, ba¤›ms›z denetçinin
yeterli ve uygun ba¤›ms›z denetim kan›t›
elde edemeyece¤i ve görüﬂ
bildiremeyece¤i kadar önemli ve yayg›n

ﬁartl› Görüﬂ ‹çeren Rapor: ‹ﬂletme
yönetimiyle olan görüﬂ ayr›l›¤›n›n veya
çal›ﬂma alan› s›n›rlamas›n›n etkisinin
olumsuz görüﬂ bildirmeyi ve görüﬂ
bildirmekten kaç›nmay› gerektirecek
kadar önemli ve yayg›n olmad›¤›
durumlarda ﬂartl› görüﬂ içeren rapor
haz›rlan›r. Ba¤›ms›z denetçinin iﬂletme
finansal tablolar› hakk›nda rapor etti¤i
görüﬂü, bu tablolar›n, ﬂarta neden olan
hususlar d›ﬂ›nda, finansal raporlama
standartlar›na uygun olarak gerçe¤i
yans›tt›¤› kabul edilir.
Sermaye piyasalar›nda ba¤›ms›z denetim
faaliyetinde bulunacak kuruluﬂlar›n ve bu
kuruluﬂlarda ortak olacak veya yönetici
ve denetçi olarak görev alacaklar›n
sa¤lamas› gereken ﬂartlar ve
yetkilendirilmek üzere yap›lacak
baﬂvurularda istenen bilgi ve belgeler
Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤’in ‹kinci
K›sm›’n›n 3, 4 ve 5'inci maddelerinde
belirtilmiﬂtir. Kaynak:www.spk.gov.tr

SOSYAL SORUMLULUK

Gelece¤e daha yaﬂanabilir bir dünya b›rakmak için…

KARBON AYAK ‹Z‹
epimiz küresel ›s›nman›n nedenini karbondioksit ve metan gazlar›nda yani sera gazlar›nda arar›z. Halbuki bu gazlar
Güneﬂ’ten gelen ›s›y› atmosferde tutarak Dünyam›z› bizlerin yaﬂayabilece¤i bir ›s›da tutmaya
yararlar.
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Küresel ›s›nman›n as›l nedeni tabii ki insano¤lu, bizler hergün yapt›¤›m›z rutin faaliyetler ile
karbondioksit miktar›n› olmas› gerekenden fazla artt›r›p Dünyan›n daha çok ›s›nmas›na neden oluyoruz.
Yaﬂant›m›z› sürdürebilmemiz için yapt›¤›m›z her ﬂey dünyaya kapkara bir ayak izi b›rak›yor; karbon ayak izi…
Karbon ayak izi, bireyin ve ﬂirketlerin do¤rudan veya kulland›klar› ürünlerin üretimi s›ras›nda enerji
kullan›m› nedeniyle dünyaya b›rakt›klar› zarar anlam›na gelmektedir. Bu zarar çeﬂitli yollarla telafi
edilebilir mi? Evet. Yap›lan araﬂt›rmalardan birine hep beraber göz atal›m…
• Do¤algazla ›s›nan
• Sebze/meyve a¤›rl›kl› yiyip içen
• Al›ﬂveriﬂ yaparken sadece ihtiyac› kadar›n› almay› al›ﬂkanl›k haline getiren
• Toplu taﬂ›ma araçlar›n› kullanan
• Elektrik ve su tüketimi konusunda son derece tasarruf sahibi
• Daha yaﬂan›labilir bir gelecek için alabilece¤i tüm önlemleri alan birinin bile
dünya üzerindeki karbon ayak izini telafi edebilmesi için tam 27 a¤aç dikmiﬂ olmas› gerekiyor.
Al›nabilecek önlemler basit, iﬂte bunlardan birkaç›;
• Kullanmad›¤›n›z elektrikli cihazlar› bekleme (stand-by) konumunda b›rakmay›n, tamamen kapat›n.
• Cep telefonunuz ﬂarj olur olmaz ﬂarjdan al›n.
• Enerji tasarruflu ampuller kullan›n.
• Toplu taﬂ›ma araçlar›n› tercih edin.
• Geri dönüﬂümü mümkün ﬂeylerin geri dönüﬂümünü sa¤lay›n.
• Ofisinizden ç›karken ›ﬂ›klar›, kliman›z› ve monitörünüzü kapat›n.
• Gereksiz ç›kt› almay›n, kullan›lm›ﬂ ka¤›tlar› ikinci defa kullanmay› deneyin.

Kaynakça: www.karbonayakizi.com
www.yesil.ntvmsnbc.com

Daha yaﬂan›labilir bir gelecek için
Dünyam›z› sevin ve onu koruyun…

