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BAŞKANDAN
Hüseyin ÖZBAY
GSMMMO Başkanı
Saygıdeğer Meslek Mensupları,
Gayemiz Siz Meslektaşlarımızın Memnun Mutlu Olması, bu amaç doğrultusunda hiç durmadan sizlere daha
iyi hizmet vermek ve mesleğimizi sürekli olarak bir üste
taşımak için tüm kurullarımız ve komisyonlarımızla aktif
bir şekilde çalışmaktayız sizlere yaptığımız çalışmalarımız
konusunda bilgi vermek ve paylaşmak istiyorum.
Öncelikle bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran,
toplumumuz da birlik beraberlik ve kardeşliği sağlayan,
paylaşmanın ne demek olduğunu daha iyi anladığımız,
geçmiş olan Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar Tüm insanlığa huzur getirmesini temenni eder. Odamızda gerçekletirmiş olduğumuz bayramlaşma törenine katılan tüm Kamu Kurum Temsilcilerine ve
üyelerimize teşekkür ederim.
Çeşitli seminerler, konferanslar düzenledik. Bu
seminer ve konferansları düzenlerken konu seçiminde
mesleğimizin her geçen gün değişen veya yeni çıkan
mevzuatları, kanunları hakkında kendi alanında ki üst düzey yetkililerden bilgi almak ve mevzuatta kör nokta diye
tabir ettiğimiz alanlara ışık tutabilmek amacıyla seminer,
panel ve konferanslar düzenledik. Ayrıca bu seminerlerin
yanında, kültürel ve topluma dair güncel konular da ve
üyelerimizin kişisel gelişimlerini daha üst noktalara taşımak adına seri halinde Kişisel Gelişim Seminerleri düzenledik.
Bu çalışmalarımızı yaparken siz saygıdeğer meslektaşlarımıza rahat, ferah bir ortam da daha iyi hizmet verebilmek için odamızın personel çalışma alanını yeniledik. Bu çalışmayı yaparken siz meslektaşlarımız mağdur
etmemek için personelimize oda içerisinde ayrı bir yer
tahsis ederek hizmet vermeye devam ettik, çalışmalarımızı yaparken çeşitli iç mimarlardan farklı çalışmalar ve
fikirler alarak değerlendirme sonucunda yönetim kurulumuzun karar verdiği iç mimarla beraber çalıştık.
Sosyal çalışmalarımıza hız kesmeyerek Deva Hastanesi işbirliği ile organize ettiğimiz Çeled Uşaglar isimli
Tiyatro Topluluğunun oynadığı ‘’BAŞGARAGOL‘’isimli
Tiyatro Oyununu düzenledik. Odamızda siz değerli üyelerimize aşure ikramında bulunduk. Yeni aramıza katılan

Meslektaşlarımıza törenle ruhsat ve hediyelerini verdik.
Toplumda torba yasa olarak bilinen ve toplumda birçok kişi, kuruluş ve kurumu ilgilendiren 6552 sayılı kanun ile ilgili seminerler ve konferanslarla yetinmeyerek
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Sayın Erol ÇEMBER
ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Mehmet
UZUN’un konuşmacı olarak katıldıkları, Benimde moderatörlüğünü yaptığım ortak yayın (Kanal27, Olay Tv,
BahartürkTv, Grt, MegaTv, Nizip Tv) platformunda yayımlanan programı düzenledik.
25.10.2014 tarihinde Ankara’da yapılan 73.Başkanlar Kurulu Toplantısında; Bağımsız Denetçilikle ilgili
geçiş dönemi kurslarının Ankara Üniversitesiyle beraber
Odalarımızca düzenlenmesi konusunda protokol imzalandığı, Bağımsız Denetçilik Yetki Belgesini alan SMMM
ve YMM’lerin bu unvanları SMMM ve YMM ünvanının
yanında müstakilen kullanamayacakları, asolanın SMMM
ve YMM ruhsatları olduğu, Şirketleşen Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetçi Ünvanını kullanabilecekleri TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Nail SANLI ve TÜRMOB Hukukçuları tarafından ifade edildi.
2-3 Aralık 2014 tarihinde İŞKUR un düzenlediği Gaziantep 3.İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında, Girişimcilik Konulu panelde “Yetişmiş Ara Muhasebe Meslek
Elemanı ve Emeklilerden yapılan kesintilerin kaldırılması veya emeklilere maaşlarında artış veya toplu ödeme olarak dönmesi konusunda” panelist olarak katıldık.
Ayrıca 25 Aralık Gaziantep’imizin 93. Kurtuluş Yıl
Dönümünü kutlar, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtulduğu bu onurlu günde Şahinbey’imizi, Şehitkamil’imizi, Karayılan’ımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve
minnet, gazilerimizi saygıyla anıyorum.
Sözlerime son verirken Mesleğimizi bir adım ileriye
taşımak için emek veren her meslek mensubu arkadaşımıza ve yine bu düşünce ile çalışmalarımız planlarken
ve gerçekleştirirken bizlere destek olan, komisyon üyesi
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Önümüzdeki 2015 yılında Çalışmalarınızda başarı, hayatınızda sağlık, huzur
ve mutluluk getirmesini dilerim.
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EDİTÖR & KÜNYE

Yıl: 2014 • Sayı:78
Gaziantep SMMM Odası Adına
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin ÖZBAY
Basın Yayın Komisyon Başkanı
Ali ÖZBAL

Ali ÖZBAL
SMMM - GAZİANTEP SMMMO BASIN
YAYIN KOMİSYONU BAŞKANI

Yine bir Analiz vakti.
Bir nebze olsun yeni bilgilerlerle aydınlanmak, sizlere ümit ve
yardımcı olmak, dünden, bugünden ve yarından , ekonomiden,
mesleğimizden , ülkemizden ,bahsetmek, içimizdekileri sizlere anlatmak için yeniden sizlerle 78 sayılık tecrübe ve biz SM ve SMMM’lerin
emeğiyle, hep daha iyiye daha güzele ulaşmak ve siz kıymetli
okurlarımıza daha keyifli ve değerli yazılar sunmak için karşınızdayız

Basın Yayın Komisyonu
Başkan Yardımcısı
Hüseyin PAK
Ahmet BİZER
Raportörler
Meral YILMAZ
Ebru ERDİZİCİ
Özlem Annaç BİŞGİN
Ali AYBAR
Metin ÜZÜMCÜ
Yönetim Kurulu
H.Hüseyin KAYA
Hüseyin BAŞKIR
Burak KİRİŞÇİ

Yine bir Analiz vakti ve Mali Analiz 78.sayısıyla huzurlarınızda.
Büyük bir sevinç ve heyecanla derginizin yetmişsekizinci sayısını
sunuyoruz.
Bu sayıyı da öncekiler gibi dolgun bir muhtevayla hazırlamaya
çalıştık.
Dergiyi iki-üç ayda bir çıkarmanın, bazı okuyucularımızı sıktığına
dair haberler almaktayız. Onlar, bu derginin daha kısa zaman
aralıklarıyla çıkmasını arzu ediyorlar. Bu güzel arzuya katılmamak
elde değil. Ne var ki şartlarımız şimdilik bunu gerektiriyor.

Grafik & Tasarım
Olay Medya Ajansı
Ömer Faruk ATİLĞAN
Basım Yeri
Olay Matbaacılık
Tel: 0.342 322 86 86
Mücahitler Mah. 6 Nolu Cad. Sezen
Aksu Sok. No:14 Şehitkamil /
GAZİANTEP
İki Ayda Bir Yayınlanır...

Elinizdeki sayıda yer alan yazılar, konunun ehli olan kişiler
tarafından kaleme alınmış, zevkle ve istifadeyle okuyacağınızı
umduğumuz yazılardır. Bu sayıdada daha önceki sayılarımızda
olduğu gibi dikkat çekici bir çok husus ve görüş mevcuttur.
Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2015 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi
oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize
uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi
Gaziantep SMMM Odası
Tel: 0.342 324 38 38
Fax: 0.342 324 94 33
İncilipınar Mah. 9 Nolu Cad. No:5
Şehitkamil / GAZİANTEP
Köşe yazıları, makaleler ve mevzuat ile ilgili yazıların
sorumlulukları yazarlarına aittir.
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DAHİLDE İŞLEME
REJİMİ İLE ÇALIŞAN
FİRMALARIN KDV
İADELERİNE BÜYÜK
DARBE
ZEKERİYA ASLAN
YMM
26.04.2014 Gün ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca DİİB
kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi
kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle
hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için
DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV
tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.
Yine, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü
ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında
KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer
eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV
ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta
iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek
KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB
kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra
yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV, ihracata genel
vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB
kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının
düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz.
Örnek:
A-(H) İplik A.Ş., DİİB kapsamında polipropilen ithal
ederek halı ipi üretmektedir.
B-(M) Halı A.Ş., (H) İplik A.Ş.’den aldığı halı ipi ile halı
üretmektedir.
C-(N) Dış Ticaret A.Ş., (M) Halı A.Ş.,’nden ihraç kayıtlı
olarak halı almakta ve ihraç etmektedir.
Sözü edilen şirketlerin, 2014/Nisan dönemi işlemleri
şöyledir:
1- (M) Halı A.Ş, (H) İplik A.Ş.’den Halı imalatında
kullanılmak üzere Dahilde İşleme Rejimi kapsamında
100.000.-TL tutarında halı ipi almıştır.
2- (M) Halı A.Ş, sözkonusu ipliklerden halı üretmiş
ve 210.000.-TL bedelle ihraç kayıtlı olarak (N) Dış Ticaret
A.Ş.’ne satmıştır.
3-(N) Dış Ticaret A.Ş., sözkonusu halıları 3 aylık süre
içinde 220.000.-TL bedelle ABD’ye ihraç etmiştir.
4-İplik ve halı teslimlerinde KDV Oranı %8’dir.
5- Sözü edilen şirketlerin KDV tabloları şöyledir:
Firm alar

İndirilecek KDV

Tecil Edilecek KDV

Yüklenilen KDV

(H) İplik A.Ş.

30.000

0

13.000

(M) Halı A.Ş.

50.000

0

12.000

(N) Dış Ticaret A.Ş.

20.000

0

10.000

Çözüm:
Firm alar

Yüklenilen KDV

İhracatla İlgili İade

(H) İplik A.Ş.

13.000

0

İhraç Kaydıyla İlgili İade İnd.Oran İadesiTop.KDV İadesi
8.000

5.000

13.000

(M) Halı A.Ş.

12.000

0

8.800

3.200

12.000

(N) Dış TicA.Ş.

10.000

1.800

0

0

1.800

Yukarıdaki verilere göre 3 firmanın KDV İade tablosu
şöyle olur:
Tablonun Yorumlanması:
1- (H) İplik A.Ş:
İndirilecek KDV toplamı fazla olduğundan, 100.000 TL
üzerinden hesaplanan 8.000 TL KDV tecil edilememiştir.
Bu durumda, firmanın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve
Geçici 17 maddeleri uyarınca iade alabileceği KDV tutarı
8.000 TL’dir. Mükellefin, halı ipini üretmek için yüklendiği
KDV, 13.000 TL olduğundan, 8.000 TL ihraç kayıtlı teslim
nedeniyle, 5.000 TL ise indirimli orana tabi teslim nedeniyle iade olarak talep edilebilir.
2-(M) Halı A.Ş.:
DİİB kapsamında satın alınan halı ipliklerinden üretilen
halılar 210.000 TL bedelle ihraç kayıtlı teslim edilmiş
olup, hesaplanan ancak tahsil edilemeyen 16.800 TL
tutarındaki KDV’nin tamamı, indirilecek KDV tutarının
yüksek olması nedeniyle tecil edilememiştir. Bu durumda 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca iade
alınabilecek KDV tutarı (16.800 TL – 8.000 TL=) 8.800 TL
‘dir.. Firmanın, halıları üretmek için yüklendiği KDV tutarı
12.000 TL olduğundan, 8.800 TL KDV, ihraç kayıtlı teslim
nedeniyle, 3.200 TL KDV ise indirimli orana tabi teslim
nedeniyle iade olarak talep edilebilir.
Buna göre, 01.05.2014 tarihinden önce firma DİİB
kapsamındaki satışları nedeniyle doğrudan 16.800.-TL
KDV iadesi alabilirken, 01.05.2014 tarihinden sonra bu
iade 8.800.-TL’ye düşmektedir. Dolayısıyla, firmanın KDV
iadesinden kaybı şöyle hesaplanır:
İade Türü

01.05.2014 Öncesi İade Tutarı 01.05.2014 Sonrası İade Tutarı KDV İadesi Kaybı (TL)

DİİB KDV İadesi

16.800

8.000

8.800

3-(N) Dış Ticaret A.Ş:
220.000 TL ile 210.000 TL arasındaki fark olan
10.000 TL’nin (% 18)’ini aşmamak üzere, söz konusu ihracat nedeniyle yüklendiği KDV’yi iade alabilir.
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2015 YILINA GİRİLİRKEN
TUTULACAK
DEFTERLER VE
TASDİK ZAMANLARI
Mehmet ÖZBAL
SMMM

LİMİTED ŞİRKETLER:

Tutulacak defterler;
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN
1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek
Kişiler);
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
2)-Kollektif ve Komandit Şirketler
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari
Defter Tebliği Madde -5/2)
3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;
a)-İşletme Defteri
4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;
a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri
Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre ihtiyaç halinde tutulması gereken
diğer defterler ise şunlardır:
İmalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim
işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri,
ambar defteri ve çiftçi işletme defteri.
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN
ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA
BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER:
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Yönetim Kurulu Karar Defteri
e) Pay Defteri
f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
( Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay
defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve
bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların
yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilir. “Ticari defter
tebliği Geçici Madde -3/1” )
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a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
( Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak
kullanılmaya devam olunabilir. “ Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2 “ )
( Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile
genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları
bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilir. “ Ticari defter tebliği Geçici
Madde -3/1” )
DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ
İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER
(Ticari Defter Tebliği Md.5/4)
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri
tutacaktır.
Yevmiye Defteri
a) Defter-i Kebir
b) Envanter Defteri
c) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere
Defteri
d) Yönetim Kurulu Karar Defteri
e) Pay Defteri
1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015
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Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

Ayrıca ilgili Kanun’un Tasdiki Yenileme başlıklı 222

Vergi Usul Kanunu’nun Tasdike Tabi Defterler başlıklı

inci maddesinde

envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri,

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak

imalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi

ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen-

defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat

ler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye zorunlu

kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç deft-

oldukları ifade edilmiştir.

eri olarak belirtilmiştir.
İlgili Kanun’un Tasdik Zamanı başlıklı 221 inci maddesinde ise bu defterleri kullanacak olanların, bunları

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME)
YAPILABİLECEK DEFTERLER:

aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye zorunlu

1-İşletme defteri,

oldukları açıklanmıştır;

2-Serbest meslek kazanç defteri,

a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

(Nor-

mal hesap dönemleri için ARALIK AYI);
b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit

MEVZUAT

220 nci maddesinde tasdike tabi defterler; yevmiye ve

3-Yevmiye defteri,
4-Defteri kebir,
5-Envanter defteri
6-A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri

edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce
gelen son ayda;
c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni

2. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Açılış ve Kapanış
Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve

Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğüne

yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti

ilişkin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları

kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün

uyarınca fiziki ortamda tutulan;

içinde;
d) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya

• Yevmiye defteri,
• Defteri kebir,

çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur

• Envanter defteri,

olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

• Pay defteri,

Görüldüğü gibi hesap dönemi takvim yılı olan

• Yönetim kurulu karar defteri,

mükelleflerin 2015 yılında kullanacakları defterleri en geç

• Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin

31 Aralık 2014 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri

açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya

gerekmektedir.

başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır. Bu
defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları,
defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından
önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı
olanlarda Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır.
Ayrıca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen
faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilecektir.
Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet
döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi
takvim yılı olanlarda Haziranayı sonuna kadar), Yönetim
kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet
döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi
takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere
yaptırılabilecektir.
Diğer taraftan, elektronik ortamda tutulan defterler
açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacaktır.
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FASON TEKSTİL İŞİNDE
KDV VE TEVKİFATI NE
ŞEKİLDE OLACAKTIR?
HÜSEYİN BAŞKIR
SMMM
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci
maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetlerin, KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Yine, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile KDV oranları, Kararname eki listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler
için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için
%1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8
olarak tespit edilmiştir.
Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde
uygulanacak katma değer vergisi
(KDV) oranı. KDVK-49/2007- 5 KDV sirküleri
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi
eki (II) sayılı listenin B/10 uncu sırasında, fason olarak
yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde uygulanacak
KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
KDV Kanunu 28. madde
KDV Kanununun 28 ve 36. maddelerinin verdiği
yetkiye dayanılarak çıkarılan 2007/12143 sayılı Kararnamenin 5. maddesi ile 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B bölümüne 22. sıra eklenerek
“Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri” ne
uygulanacak KDV oranı 01/06/2007 tarihinden geçerli
olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.
Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde
indirimli KDV oranı uygulamasına ilişkin olarak 105 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2.1) bölümünde açıklama yapılmıştır.
Buna göre, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki,
boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve
kimyevi maddelerin, yıkama işlerinde kimyevi maddelerin bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri
yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında
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işlem yapılacaktır. Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi
maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip
kullanılması halinde yukarıda belirtilen işlere genel vergi
oranı uygulanacaktır.

Bunlar dışında kalan; ütüleme, çözgü, haşıl, dikim,
kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış
ve benzeri bütün fason işlerde %8 oranı uygulanacaktır. Bu işlerin, boya ve kimyevi maddelerin işi yapan
tarafından temin edilerek kullanıldığı boyama, apre,
kasarlama, baskı ve yıkama işleri ile birlikte yapılması
halinde, %8 ve %18 oranına tabi işler için ayrı fatura
düzenlenmesi veya aynı faturada bu işlerin ayrıca gösterilmesi ve her bir işin bedeli üzerinden tabi oldukları
oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.
Ancak, boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama
işleri ile birlikte bir bütün olarak verilen ve bu işlerden,
işlem sürecinin bir parçası olarak ayrıştırılmayan ütüleme, zımparalama, şardon ve ram gibi hizmetlere de
boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işlerinin
tabi olduğu KDV oranı uygulanacaktır.
Örneğin; boya ve kimyevi maddelerin işi yapanlar
tarafından temin edildiği boyama işi ile birlikte bir bütün
olarak verilen hizmetin parçası olan ram işi de boyama kapsamında değerlendirilecek ve fatura “ Boyama
Hizmeti “ olarak düzenlenip, hizmetin tamamına % 18
oranında KDV uygulanacaktır. Ancak bu örnekte belirtilen boyama işinin, boya ve kimyevi maddelerin hizmeti yaptıranlar tarafından temin edilerek yapılması halinde, boyama işi bir fason hizmet olarak % 8 oranında
KDV’ye tabi olacağından, ram işi de hizmetin bütünü
içerisinde % 8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.
Öte yandan yukarıda anılan Tebliğde de belirtildiği gibi, ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama,
zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri işlerden bir veya bir kaçının, boyama, apre, kasarlama,
baskı ve yıkama işlerinin bir parçası olmaksızın veril-
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mesi halinde fason hizmet olarak % 8 oranında KDV’ye
tabi olacaktır.

lirlenen fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde (1/2)

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki hizmetlerle ilgili
olarak %8 ve %18 oranına tabi olan işlerin aynı faturada gösterilmesi halinde, uygulanacak KDV oranları
itibariyle işler, oran bazında iki ayrı grupta gösterilebilecek, ancak %8 ve %18 oranı uygulanan işlerin mahiyetine ilişkin açıklamaya faturada ayrıca yer verilecektir.

Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Tekstil ve Konfeksi-

107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/1 bölümü
ile 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde
kapsamı ile uygulamasına ilişkin usul ve esasları be-

Buna göre, örneğin fason pantolon dikimi işi için

oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiş olup, 51
yon Sektöründe Sorumluluk Uygulaması” başlıklı (II/A)
bölümünde ise, fason iş yapanların, başkalarına fason
iş yaptırmaları halinde, her iki fason iş için de tevkifat
uygulanacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

düzenlenecek faturada ½(5/10)oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
İşlem Türü
Matrah
KDV Oranı
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve
8.534,25
8
Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim
İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

Tevkifat
Vergi
5/10		341,37

Matrah Toplamı
Hesaplanan Katma Değer Vergisi
İlave Edilecek Katma Değer Vergisi
Toplam Katma Değer Vergisi

8.534,25
341,37
0,00
341,37

DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
İstisna Türü
Teslim ve Hizmet Tutarı
FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ
8.534,25
İade Edilebilir KDV		
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GAZİANTEP’TE
TEŞVİK ve
DESTEKLER
Nurettin UZUN
YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANI
Güneydoğu Anadolu Bölgemizin incisi konumundaki güzel şehrimiz Gaziantep bazı teşviklerden mahrum
bırakılsa da bulunduğu bölge itibariyle yatırımın da cazip
merkezlerinden biri konumunda. Her geçen gün artan
nüfusu ile istihdama yeni kapılar açmak zorunda olan
şehrimiz, girişimci yatırımcılar sayesinde bölgemizin ve
ülkemizin dinamiklerinde de biridir. Hal böyle olunca yeni
yatırımcılara ve halihazırdaki işletmelere sürdürülebilir
bir sistem kurmak ve her geçen gün sürekli gelişerek
iyileşme sağlamak için ise destekler yine ön planda. Peki
kimler, hangi desteklerden nasıl faydalanabilir? İşte bu
soruların cevaplarını sizlerle paylaşmak için buradayız. Bu
Ay ki yazımızda İpekyolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB
desteklerinden bahsedeceğiz.

türüdür. Bu program içerisinde % 60 oranında aşağıdaki
desteklerden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu destekler için
özel bir proje hazırlamanıza da gerek bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili olarak KOSGEB web sitesinden uygulama
esaslarına bakabilirsiniz.

1-Destek veren kurumlar hangileri?
-Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ilk akla gelen
kurumlarında başında; KOSGEB, İPEKYOLU KALKINMA
AJANSI (İKA), GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ (GAİB), EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK
SİSTEMİ TEŞVİKLERİ, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI (KKYDP DESTEĞİ), TUBİTAK ve bunların
dışında AB DESTEKLERİ dir.
2-Ben KOBİ miyim?
-KOBİ tanımı şu şekilde yapılmaktadır; Çalışan sayısı
250 kişinin altında olan ve yıllık satış rakamları (Yıllık Net
Satış ve/veya Mali Bilanço Toplamı) 40.000.000 TL nin
altında olan işletmeler KOBİ dir.
İlk olarak bu yazımızda KOSGEB ve İKA Destekleri ile
ilgili genel bilgiler verelim;
3-Bu kurumlar nasıl destekler vermektedir?
-KOSGEB desteklerinden bazıları;
a. Yeni Girişimciler İçin Girişimcilik Destek Programı;
Teşvik Sistemine göre 3. Bölgede bulunan şehrimiz için
erkek girişimcilere % 70, kadın ve engelli giriişimcilerimize
% 80 oranında girişimcilik desteği vermektedir. Bu program; 30.000 TL geri ödemesiz, 70.000 TL geri ödemeli
olarak uygulanmaktadır. Konuyla ilgili olarak KOSGEB
web sitesinden uygulama esaslarına bakabilirsiniz.
Genel Destek Uygulamaları Programı; Bu program
da KOSGEB üyesi olan tüm işletmeler için sürekli aktif halde bulunan ve her 3 yılda bir yenilenen bir destek
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DESTEK ÜST LİMİTİ
DESTEK ORANI
(TL)
3., 4., 5. ve 6.
		Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

10.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

a. Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı; Bu programda da yenilikçi, AR-GE
fikri olan ve bunu hayata geçirmek isteyen işletmelere
750.000 TL ye kadar % 75 oranında geri ödemesi hibe
destek verilmektedir. Bu program için KOSGEB, proje
talep etmektedir. Konuyla ilgili olarak KOSGEB web sitesinden uygulama esaslarına bakabilirsiniz.

MEVZUAT

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

%60

-İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA); Çağrı esaslı
olarak destek kalemlerini ve sektörlerini belirleyen bir
kurum olan İKA, Kalkınma Bakanlığına bağlıdır. Destek
kalemleri çağrı rehberinde yayınlanmakla birlikte destek
oranı % 50 oranında dır. Bu destekten faydalanmak
isteyen KOBİ ler İKA ya sunulmak üzere proje hazırlamak
zorundadır. İKA, işletmeleri, Mali ve Teknik olarak inceledikten sonra Proje ile ilgili kararını vermektedir.
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VERGİ
MÜKELLEFİNİN
İSTEM DIŞI İŞİ
BIRAKMASI
İbrahim Halil GÜZELBEY
SMMM
Yaşamımızın herhangi bir anında ölümle karşılaşabiliriz.
Eğer vefat eden kişi bir vergi mükellefi ise ölümü halinde
yükümlülükleri bitmiş sayılmıyor. Ölümün resmi makamlar tarafından kayda alınıp ölen kişiden geriye kalan
sorumlulukların mirasçıları tarafından takip edilip yerine
getirilmesi zorunluluğu gerekiyor.
Bu yazımda anlatacağım şahsi bir işletme sahibinin ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçıların
sorumluluğundan bahsedeceğim.
Tüzel kişi kurumların ortaklarının ölümü halinde ise
vergi kanunları ile birlikte devreye Başta T.T.K ve İcra İflas
kanunları da girmekte bu kanunların hükümlerine göre
işlem yapılacaktır.
a) Veraset İlamı’nın Çıkarılması ve Veraset ve
İntikal Beyannamesi
Mükellefin ölümü halinde ilk yapılması gereken Veraset
ilamı ’nın çıkarılması gerekmektedir. Böylelikle hem varisler belli olacak hem de mükellefiyetle ilgili sorumluların
belirlenmesi gerekiyor. Veraset ilamı için Bir Ay içerisinde
Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapmamız gerekmektedir. 01.10.2011 tarihinden itibaren yapılan yeni düzenleme ile Mirasçılık Belgesinin alımı kolaylaştırıldı. Bundan
böyle Noterlerde mirasçılık belgesi verebilecek. 4721
sayılı Medeni kanunumuzun 598. Maddesi gereği alınan
veraset ilamı hukuki bir belgedir. Murisin Borçları, alacak
ve mal varlığından fazla ise mirasçılar mirası reddedebilirler. Medeni kanuna göre 3 ay içerisinde mirası kabul veya
reddetme hakları bulunmaktadır. Reddedilmez ise kabul
edilmiş sayılır.
Veraset İlamı çıktıktan sonra ; Ölüm Türkiye’de vuku
bulmuş ise, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde
ölüm tarihini takibenden dört ay içinde Veraset ve İntikal
Vergisi beyannamelerini vermeleri gerekir.
Kanuni mirasçılarından herhangi birinin ölen kişiye ait
vergisel yükümlülükleri yerine getirmesi ile diğer mirasçılar
bu sorumluluktan kurtulmaktadırlar.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerinde belirtilen ivazsız intikaller
veraset ve intikal vergisine tabi olduğundan, mirasçılar
tarafından kendilerine
intikal eden işletmenin öz sermayesinin veya ticari
varlığının ilgili kanunda belirtilen esas ve usuller çerçeves-
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inde beyan edilmesi ve doğacak vergi borcunun yine aynı
kanunda belirtilen süreler içinde ödenmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 81/1. maddesinde ferdi
bir işletmenin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar
tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve
mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin
kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen
devir alınmasında değer artış kazancı hesaplanmaz ve
vergilendirilmez denilmektedir. Ayrıca KDV Kanunu’nun
17/4-c maddesine göre de GVK’nun 81.maddesinde
belirtilen işlemlerin KDV’den istisna olduğu belirtilerek, veraset ve intikal vergisi yönünden vergilendirilen işlemlerin
mükerrer vergilendirilmesinin önüne geçilmiştir.
b)

İşi Terk Bildiriminin Verilmesi

Vergi Usul Kanunu’nun 164. maddesine göre ölüm
işi bırakma hükmünde olup, ölüm hadisesinin mirasçıları
tarafından vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Normal şartlarda işi terk mükellef tarafından 213 sayılı
VUK’un 168. maddesine göre vergi dairesine 1 ay içerisinde bildirilmesi gerekir. Yine VUK’un 116. maddesinde
ölüm nedeni ile mirasçılara geçen bildirimde bulunma ve
beyanname verme sürelerine ölüm tarihinden itibaren 3
ay ekleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre mükellefin ölümü nedeni ile işi terk bildirimi ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde verilebilecektir. Ancak mirasçıların
işi terk bildirimini 4 ay içerisinde verebilmeleri için ölen
kişiye ait faaliyetin durdurulmuş olması gerekir, eğer söz
konusu faaliyet ölüm hadisesine rağmen mirasçıların aynı
işe aralıksız devam etmeleri durumunda, ölüm tarihinin
muris için işi bırakma, mirasçıları için işe başlama olarak
kabul edilmesi, işe devam edecek olan mirasçıların ölüm
tarihini takip eden bir ay içinde bildirimde bulunmaları
gerekmektedir.
c)

Beyannamelerin Verilmesi

Ölen mükellefin ölüm tarihine kadar faaliyette
bulunduğu (önceki) aylara/yıllara ait verilmemiş beyannameleri ile ölüm tarihinde içinde bulunulan ayın/yılın
başlangıcı ile ölüm tarihi arasındaki döneme tekabül
eden kıst dönem beyannamelerinin verilmesi mirasçılara
geçen ödevlerdendir. VUK’nun 16.maddesinde vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm
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esinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay
ekleneceği belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun yılık beyannamenin verilmesini düzenleyen 92.maddesi ile takvim yılı içinde mükellefin ölümü halinde takvim yılı başından ölüm tarihine kadar
olan dönem beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren 4
ay içinde verileceği belirtilmiştir. Bunun dışındaki beyannameler

ise kendi mevzuatında belirtilen beyanname

verme süresine üç ay eklenerek beyan edilir.
Örneğin: Şahsi Mükellefiyeti olan Gelir Vergisi mükellefi
(Bay A) 14.05.2012 tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda
mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından ( 01.01.2012
/ 14.05.2012 ) tarihleri arasındaki kıst dönem Yıllık Gelir
Vergisi beyannamesi 14.09.2012 tarihine kadar verilebilir.
Diğer beyannameler ise : Ayrıca Nisan dönemine
ait 24.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken katma
değer vergisi beyannamesi 24.08.2012 tarihine kadar, (
01.05 / 14.05 )
tarihi arasındaki kıst döneme ait katma değer vergisi
beyannamesi ise 24.09.2010 tarihine kadar verilebilir
d)

Ödeme Kaydedici Cihazlar, Defter ve

Belgeler ile ilgili ait Yapılacaklar
KDV mükelleflerinin ÖKC Kullanma Mecburiyetleri
hakkındaki 96/1 sıra no’lu
İç Genelge uyarınca ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü
nedeni ile varlıklarının kanuni mirasçılara devrinde ödeme
kaydedici cihazların mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu değildir. Ancak ödeme kaydedici cihazın hafızasında
kayıtlı bulunan mali bilgilerin (Z raporu sayısı Toplam
KDV tahsilatı- Toplam hasılat) yetkili servise başvurularak
tespit edilmesi ve vergi dairesince cihaza ait levhanın iptal
edilerek yeni levhanın düzenlenmesi gerekmektedir
246 seri no’lu VUK Genel Tebliğine göre işi bırakan
mükellefler, notere tasdik ettirdikleri veya anlaşmalı matbaalara bastırdıkları belgelerden kullanılmamış olanlar
ile en son kullandıkları ciltleri işi bırakma bildiriminde
bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış belgelerini iptal ettireceklerdir.
e)

Mirasçıların İşe Devam Etmeleri Halinde De-

vir İşleminin Katma Değer Vergisi
Açısından Durumu
K.D.V. Kanunu 1. madde : Ticari, sınaî, zirai faaliyet
ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim

ve hizmetlerin katma değer vergisinin konusu teşkil eden
işlemler olduğu, 2. Madde : Teslim, bir mal üzerindeki
tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi
olarak tanımlanmıştır.
Kanun’un
17/4-c
maddesinde,“Gelir
Vergisi
Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan devir ve bölünme
işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler
bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sununda
faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete
başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen
veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler
tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.)” hükümleri yer almıştır.
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dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilm-

Bu hükümlere göre, gerçek usulde gelir vergisi mükellefin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin
faaliyetine aynen devam olunması ve mirasçılar tarafından
da işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle
aynen devrolunması durumunda teslim sayılmayacak
dolayısıyla, bu işlemlerin katma değer vergisinden istisna
olması gerekir. Ancak mirasçılar tarafından işletme hisselerinin devredilmesi durumunda ise, teslim sayılacak
ve katma değer vergisine tabi tutulacaktır.
Öte yandan, murisin en son verilmiş olan katma değer
vergisi beyannamesinde devreden katma değer vergisinin bulunması halinde, bu katma değer vergisi ticari
işletmeyi devralıp işe devam eden mirasçıların verecekleri
ilk katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu
yapabileceklerdir.
f)
Mükellefin Vergi Borcunun Mirasçılar Açısından Sorumluluğu :
Mirasçıların sorumluluğunu düzenleyen VUK’nun 12.
maddesine göre mirası kabul etmiş mirasçılardan her biri
ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu tutulurlar.
Vergi dairesi tarafından ölen mükellefin tüm vergi
borçları, veraset ilamı esas alınarak her mirasçıya düşen
miras payı oranında hesaplanarak tahsil yoluna gidilir.
Örneğin: 2012 yılında ölen ve mirasçı olarak dört
çocuğu bulunan mükellefin
toplam 40.000 lira vergi borcu olduğunu kabul edelim. Bu durumda çocuklarının mirası reddetmemeleri
halinde her mirasçı borcun 10.000 liralık kısmından sorumlu olacaktır
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KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA
DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARA
%50 HİBE VERİLMEKTEDİR.
NURULLAH TOSUN
YMM

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 26 Ekim
2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2014/13 sayılı tebliğe göre ; tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla aşağıdaki belirtilen konulardaki yatırım projeleri için 1.000.000 TL ile 3.000.000
TL arasında hibe verilmesi öngörülmüştür.
Bu hibe proje tutarının en fazla %50 ‘si kadar olabilecektir.
Yatırım Konuları
(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların
yapımı,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal
faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal
ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş
verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine
yönelik bir hibe desteği verilmez.
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(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir
yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil
işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri
hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu
meyveler bu madde kapsamında değildir.
(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi
başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular
kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje
başvurusunda bulunabilir.
(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında
daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu
tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.
(8) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan
tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilemeye ve Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına
yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı
ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması
gerekir.
(9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya
da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi
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(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım
projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik
silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe
sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
Proje uygulama illeri aşağıdaki gibidir ;
(1) Program çerçevesinde Afyon karahisar, Ağrı,
Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars,
Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde; yaş meyve sebze tasnif,
paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava
deposu, çelik
silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi
ve depolanma-

sı, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji
üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.
(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik,
Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep,
Gümüşhane,Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt,
Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis,
Osmaniye ve Düzce illerinde ise; bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava
deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan
yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul
edilir.

MEVZUAT

odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas
organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine,
belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat
odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.

Proje için başvurular 2 ay içerisinde 25/Aralık/2014
tarihine kadar www.tarim.gov.tr adresinde mutlaka
elektronik ağ üzerinden yapılabilecektir.
Gerekli bilgiler ve her türlü sorular il müdürlükleri nezdinde bulunan “İl proje Yürütme Birimlerinden” alınabilecektir.
Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 01/12/2015’tir.
Proje önce il , daha sonra bakanlıkta oluşturulan komisyonlarda değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
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6552 SAYILI
KANUNUN
GETİRDİKLERİ
H.MUZAFFER SORAN
SMMM

Torbadan her zaman tavşan çıkmıyor. Bu torbadan,
vergi ve sgk borçlarının yeniden yapılandırılması başta olmak üzere, 67 kanun ve kararnamede yer alan 148 madde ile değişiklik yapan bir düzenleme çıktı ve 11.09.2014
tarihinde resmi gazete yayımlanarak 6552 sayılı kanun
olarak yasalaştı ve yürürlüğe girdi.
Önce, ana başlıklar halinde torba yasa ile neler değişmiş bir göz atalım. Daha sonra bu ana başlıklardan
bazıları ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
-Yer altı işyerlerinde çalışan işçiler için yapılan düzenlemeler,
-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan düzenlemeler,
-Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler,
-Kadınlarda doğum borçlanması ile ilgili düzenlemeler,
-Maliye Bakanlığınca tahsil edilen ve 30.04.2014 tarihine kadar kesinleşmiş olup ödenmeyen vergi, resim ve
harçlarla, bunlara bağlı olan vergi cezalarının yeniden yapılandırma suretiyle ödenmesi ile ilgili düzenlemeler,
-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan
kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili düzenleme,
-Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf Odaları ve Ticaret
Borsalarının üyelerinden alacakları aidatların yeniden yapılandırma suretiyle ödenmesine ilişkin düzenleme,
-SMM, YMM Odaları ile TÜRMOB’un üyelerinden alacakları aidatların yeniden yapılandırma suretiyle ödenmesine ilişkin düzenleme,
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tahsil edilen ve
30.04.2014 tarihine kadar kesinleşmiş olup ödenmeyen
vergi, ve bunlara bağlı olan cezaların yeniden yapılandırma suretiyle ödenmesi ile ilgili düzenlemeler,
-Sosyal Güvenlik Kurumunca Nisan 2014 ayından
önce tahakkuk etmiş ve ödenmemiş; sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destekleme primi ve
damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ile
tamamlanamayan asgari işçilik primleri ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılması suretiyle ödenmesine
ilişkin düzenlemeler,
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-Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi ve bunun
üzerinden hesaplanan kültür varlıklarının korunması katkı
payı, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi ve cezalar ile su abonelerinin borçlarının yeniden yapılandırılması
suretiyle ödenmesine ilişkin düzenlemeler,
-Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemeler,
-Bazı kanunlarda yapılan değişiklikler ve düzenlemeler,
1 - Yer altı işyerlerinde çalışanlar ile ilgili düzenlemeler :
Soma’da meydana gelen maden kazası nedeniyle yer
altı işyerlerinde çalışan işçilerin çalışma koşullarında bazı
iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre; maden iş kolunda
çalışma günlük en fazla 6 haftalık en fazla 36 saat olacaktır
Yıllık izin süreleri; beş yıla kadar 18 gün, beş ila on
beş yıla kadar 24 gün, on beş yıldan fazla çalışan için 30
gün olacaktır.
Maden iş kolunda asgari ücret, normal işyerlerine uygulanan asgari ücretin iki katından az olmayacaktır. Maden işçisi 20 yıl çalışma ile 50 yaşında emekli olacaktır.
2 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler

:

İşe girişlerde işçiden istenen sağlık raporları; 10’dan
az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri için
aile hekimleri ve kamu hizmeti sunucularından alınabilecektir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımında öğrenci statüsünde çalışan; çırak ve stajyerler çalışan sayısı toplamına
dahil edilmeyecektir. 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde
sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.
3 – Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler

:

Evde temizlik hizmeti veren ayda 10 günden az çalışan hizmetli için, çalıştıran tarafından iş kazası ve meslek
hastalığına karşı, prime esas günlük kazancın alt sınırının
% 2’si oranında prim ödenecektir.
Ayda 10 günden fazla çalışan hizmetli için ise, çalıştıran işveren sayılacak ve hizmetli için normal işyerinde
çalışan sigortalı gibi, sigorta primi ödenecektir.
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Sigortalı olarak çalışmakta iken doğum nedeniyle çalışmaya ara veren kadınlarda, 2 yıla kadar çalışılmayan
süreler için doğum borçlanmasını çocuğun yaşaması şartı ile; 4/a kapsamında bulunan sigortalılar yapabiliyordu.
Yeni düzenleme ile 4/b kapsamında bulunan bağ-kur
ve 4/c kapsamında memur statüsünde bulunan kadınlarda doğum sonrası çalışılmayan süreleri borçlanabilecektir.
Önceki düzenleme de en fazla 2 çocuk ve 4 yıl için
yapılan doğum borçlanması, yeni düzenleme ile 3 çocuk
ve 6 yıla çıkarılmıştır. Doğum öncesi sigortası bulunan
kadınların; doğum sonrası çalışmamak ve doğan çocukların yaşaması şartıyla en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar
olan süreleri borçlanacaktır.
Borçlanılan primleri ödemeleri koşulu ile emeklilikte 6
yıl süre kazanmış olacaklardır.
5 - Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf Odaları ve
Ticaret Borsalarının üyelerinden alacakları:
11.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan; Ticaret
ve Sanayi Odaları ile Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları
üyelerinin aidat borçları ile bu kuruluşların bağlı oldukları birlik, federasyon ve konfederasyonlara olan; aidat
veya katılım payları ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve
zammını,02.12.2014 tarihine kadar başvurmaları halinde
üçer aylık dönemlerde ve 9 taksitte ödeyebileceklerdir.

vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir.
Bu şekilde atananların görev ve yetkileri, iç yönergede
açıkça belirlenir, tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin şirkete
ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı,
yönetim kurulu müteselsilen sorumlu olacaktır.

Limited Şirket Müdürleri, şirkette sigortalı çalışanları,
sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları
olarak atayabilir. Bu şekilde atananların görev ve yetkileri,
iç yönergede açıkça belirlenir, tescil ve ilan edilir.
Son 5 yıldır genel kurul yapamayan Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin tasfiyesi ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesini kolaylaştıran yasal düzenleme
ile ilgili süre, 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Sermayesi; Anonim Şirkette 50.000 TL. ve Limited
Şirkette 10.000 TL. olan asgari sermayenin altında kalan ve sermaye artırımı yapmayan şirketlerin, 11.12.2014
tarihine kadar sermayelerini sıra ile, 50.000 ve 10.000
TL.’ye yükseltmeleri halinde münfesih durumdan kurtulacaktır.
Sermaye artırımı yapmayarak ticaret sicilinden kaydı
silinen şirketler, bu süre içinde sermayelerini kanuni hadde çıkarmaları halinde, resen silinen kayıtlar iptal edilecektir.
8 - Bazı Kanunlarda yapılan değişiklikler:

Borç asıllarına Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ilk taksitini 31.12.2014 tarihine kadar ödemeleri koşulu ile, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve zammı
gibi alacakların tahsilinden vaz geçilecektir.

Bazı kurum ve kuruluşların S.G.K.’na olan borçlar nedeniyle, kendilerine ait taşınmazların, S.G.K.’na devir ve
teslimi ile, S.G.K.’nun bu taşınmazları satımı 31.12.2023
tarihine kadar K.D.V.’den müstesna tutulmuştur.

Ödenmesi gereken toplam tutarın, 31.12.2014 tarihinde tamamının ödenmesi halinde, toplam üzerinden %
10 indirim yapılacaktır.

RTÜK gelirleri kanununa göre; ithal edilen Radyo, Tv,
müzik seti, video gibi cihazlara bandrol veya etiket alma
zorunluluğu getirilmiştir.

6 – S.M.M. ve Y.M.M. Odaları ile TÜRMOB’un üyelerinden alacakları :

Elmas, pırlanta, zümrüt, yakut, inci gibi kıymetli taşlar için uygulanan Ö.T.V. kaldırılmıştır. Bu değerli taşların,
borsa dışında satışına % 18 oranında K.D.V. getirilmiştir.

11.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan; S.M.M.
ve Y.M.M. ünvanlı meslek mensuplarının Odalarına olan
aidat borçları ile bu odaların TÜRMOB’a olan birlik payı
borç asılları için, 31.10.2014 tarihine kadar başvurmaları
halinde, birer aylık dönemler halinde ve 9 taksitte ödeyebilecektir.
Borç asıllarına isabet eden; faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tahsilinden vaz geçilecektir.
ler

7 – Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenleme:

Yapılan değişiklik ile, Anonim Şirket Yönetim Kurulu;
temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkette sigortalı olarak çalışanları, sınırlı yetkiye sahip ticari
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4 – Doğum borçlanması ile ilgili düzenlemeler:

30.04.2014 tarihinden önce kesilen; 120 TL.’yi geçmeyen trafik cezaları ile Kabahatler Kanuna göre kesilen
ve 120 TL.’yi aşmayan(Tütün mamullerini tüketenlere verilen ceza hariç) idari para cezaları ile,12 TL.’yi aşmayan
otoyol geçiş ücretlerinin tahsilinden vazgeçilmiştir.
11.09.2014 tarihi itibariyle; ödenmeyen ve her bir
vergi türü asılları 50TL.’yi aşmayan vergi alacakları ile,
vergi aslına bağlı olmayan ve 100 TL.’yi geçmeyen gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacakların tahsilinden
vazgeçilmiştir.
Vergi borçları ile SGK prim borçları ayrıntılı bir şekilde
ikinci ve üçüncü bölümlerde açıklanacaktır.
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MEVZUAT
MAKALE

VERGİLENDİRME AÇISINDAN
6552 SAYILI KANUN
Torba yasanın toplumun geniş bölümünü ilgilendiren
kısmı, Kamunun kişi veya kurumlardan olan alacakları ile
ilgili olan bölümleridir. Bu yazımızda vergi ile olan kısım,
diğer yazımda ise SGK ile ilgili kısımlar anlatılacaktır.
1 – Yapılandırma kapsamına giren vergiler:
Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen ve
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
30.04.2014 tarihine kadar tahakkuk eden, kesinleşen
ve ödenmeyen; Gelir ve Kurumlar vergisi, Gelir ve Kurum stopajı, Katma Değer vergisi, Özel Tüketim vergisi,
Motorlu Taşıtlar vergisi, Damga vergisi, Banka ve Sigorta
Muameleleri vergisi, Veraset ve İntikal vergisi başta olmak
üzere Vergi usul Kanununa giren diğer vergi, resim ve
harçlar ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zammı,
gecikme faizleri,Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
İdari para cezaları, Ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme fonu alacakları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
alacakları, Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim
katkı payı ve kredisi, Doğrudan gelir desteği ödemeleri
geri alımından doğan alacaklar,
Belediyelerce tahsil edilen;
30.04.2014 tarihine kadar tahakkuk eden, kesinleşen
ve ödenmeyen; Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi ile
bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme zammı, gecikme faizleri, emlak vergisi üzerinden hesaplanan kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı,
Belediyelerin su abonelerinin su kullanımından doğan
alacakları ile bunlara bağlı ceza, gecikme zammı ve gecikme faizleri,
2 – Vergi borçlarının yapılandırılması:
Yukarıda sayılan ve 30.04.2014 tarihine kadar tahakkuk eden, kesinleşen ve ödenmeyen vergi borçlarını ödemek isteyen mükellefler; 01.Aralık.2014 tarihine kadar,
yazılı olarak başvurmaları halinde borçlarını, peşin veya
ikişer aylık dönemler halinde; 6,9,12,18 eşit taksite bölerek ödeyebilecektir.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine başvuru;
doğrudan dilekçe ile posta veya internet vergi dairesi
üzerinden yapılabilecektir. Yapılandırma ile ilgili ödeme
planları, başvuru şekline göre; mükellefe imza karşılığı,
taahhütlü posta, veya e-posta yolu ile gönderilecektir.
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Birden fazla vergi dairesine borç bulunması halinde;
her vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.
Mükellefler, isterlerse talep ettikleri borçlar için, isterlerse
de tüm borçları için yapılandırmadan yararlanabilecektir.
30.04.2014 tarihine kadar tahakkuk eden, kesinleşen
ve ödenmeyen vergi borçlarının yapılandırılması durumunda, vergi aslına, verginin tahakkuk ettiği aydan başlayarak, 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı tatbik edilerek bulunan fark eklenecek ve ödenmesi
halinde gecikme zammı, gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Bunu bir örnekle açıklayalım : 2011 yılında ödenmeyen 10.000 TL vergi borcuna, 11.09.2014 tarihine kadar,
4.225 TL. gecikme zammı gelmiş ve borç, 14.225 TL.
olmuştur.
Bu mükellef söz konusu vergi borcu için yapılandırmadan yararlandığı takdirde, 10.000 TL. vergi borcuna,
2.806 TL.
Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan fark gelerek toplam borç,
12.806 TL. olacaktır. Bu rakam ödendiği takdirde, 4.225
TL. gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.
Yapılandırma kapsamına sadece vergi aslına bağlı
olan vergi cezaları ile gecikme zammı, gecikme faizi girmemektedir.
Vergi aslına bağlı olmayan; birinci ve ikinci derece
usulsüzlükler ile özel usulsüzlük cezaları da başvurulması
halinde yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu cezaların,
Yasada belirtilen şekilde ödenmesi halinde, % 50’si ödenecek, geriye kalan % 50’nin tahsilinden vazgeçilecektir.
3 – Yapılandırılan vergi borcunun ödeme şekli ve süresi:
Yukarıda açıklanan şekilde başvurusu yapılan ve
30.04.2014 tarihine kadar tahakkuk eden, kesinleşen ve
ödenmeyen vergi borçlarını ödemek isteyen mükellefler;
01.Aralık.2014 tarihine kadar, yazılı olarak başvurmaları
halinde borçlarını, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde; 6,9,12,18 eşit taksite bölerek ödeyebilecektir.
İster peşin, isterse ikişer aylık taksitler halinde ödemek isteyen mükelleflerin , 31.Aralık.2014 tarihine kadar
ödeme yapmaları gerekmektedir. Taksitlerin son ödeme
günü resmi tatil günlerine rastlaması halinde, takip eden
ilk işgünü mesai bitimine kadar ödemeler yapılabilecektir.
Yapılandırılan vergi borçlarını peşin olarak ödemek
isteyenler, yapılandırma tutarını 31.12.2014 tarihine kadar, taksitler halinde ödemek isteyenlerde yapılandırma
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Yapılandırma tutarına eklenecek taksit katsayıları;
Altı eşit taksit için

- 1.05

Dokuz eşit taksit için

– 1.07

On iki eşit taksit için

– 1.10

On sekiz eşit taksit için –
caktır.

1.15, olarak uygulana-

Bunu bir örnekle açıklayalım. : Yapılandırma sonucu,
42.000 TL vergi borcu olan mükellef, 12 taksit halinde
ödemek istediğini belirttiğinde;
42.000 TL. x 1.10 =
46.200 TL. katsayılı olarak hesaplanan toplam borç,
46.200 TL. / 12 = 3.850 TL. aylık taksit tutarı.

-Özel Tüketim vergisi ,borçları bulunan mükellefler,
yapılandırma ile ilgili taksitlerini aksatmadan ödemelerinin yanında, yapılandırma süresince tahakkuk eden
vergilerini, zor durum hali olmaksızın her bir vergi türü
itibariyle yılda iki defadan fazla vadesinde ödememeleri
veya eksik ödemeleri durumunda yapılandırılan borçlara
ait taksitlerini ödeme hakkını kaybederler.
Bu durumu bir örnekle açıklayalım: Mükellef, Katma
Değer vergisi borcunu yapılandırma yolu ile 9 taksitte
ödemek için başvuruda bulunmuştur. Mükellefin, ilk taksiti ödeme süresinden başlayarak 9 taksit süresince ( 18
ay boyunca) tahakkuk eden Katma Değer vergilerini, vadesinde ve aksatmadan ödemesi gerekmektedir.
Bir takvim yılında zor durum hali olmaksızın ikiden
fazla vadesinde ödenmeyen vergi, yapılandırmayı bozmaktadır.

Mükellefler, başvuru dilekçelerinde taksit sayısını belirtmez ise, idarece en yüksek taksit miktarı olan 18 taksit
seçilecek ve ödeme tablosu buna göre oluşturulacaktır.

Vadesinde ödenmesi gereken taksitlerin % 10 eksiği
ile ödenmesi ve bu tutarın 5 TL.’yi geçmesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacaktır.

Mükellefler, yapılandırılan borçlarını taksitle ödeme
yolunu seçip, taksitleri ödemeye devam ederken, diledikleri takdirde kalan taksitleri için, defaten ödeme yolunu seçebilirler. Bu durumda kalan taksitler için, yeniden
hesaplama yapılarak, katsayı farkı ortadan kaldırılacaktır.

Yapılandırma ile ilgili başka bir husus, vergi borçları nedeniyle dava açılmaması ve açılmış davalar var ise
bunlardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma ile getirilen başka kolaylık, vergi taksitlerinin kredi kartı ile ödenmesidir. Kredi kartı ile ödeme
borcun tamamına veya taksitlerin bir kısmına uygulanabilecektir. Gelir İdaresinin, internet vergi dairesi üzerinden yapılacak kredi kartı ile ödeme işlemleri için, Maliye
Bakanlığı ilgili bankalarla anlaşmalar yapmaktadır.
Mükellef kendine ait vergi borcunu, vergi alacağının
bulunması ve gerekli belgeleri ibraz etmesi halinde yapılandırma sonucu çıkan rakamı, vergi alacağına mahsup
ettirerek ödeme yapabilecektir.
4 – Yapılandırmadan yararlanma ile ilgili diğer
hususlar:
Yapılandırılan vergi borçları nedeniyle taksitle ödeme
yolunu seçen mükellefler, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödememesi durumunda, kalan taksitleri için,
yapılandırma hakkını kaybeder.
Vergi borçları nedeni ile yapılandırma talebinde bulunan ve vergi türleri itibariyle;
-Gelir ve Kurumlar vergisi,
-Gelir ve Kurum stopajı,
-Katma Değer vergisi,
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tutarına eklenecek taksit katsayısı ile bulunan rakamın
seçilen taksit miktarına bölümü sonucu ortaya çıkan ilk
taksit tutarını 31.12.2014 tarihine kadar ödeyebilecektir.

Ayrıca İhtirazi kayıtla verilen beyannameler için de
dava açılmaması gerekmektedir.
5 – Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut
olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar:
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihli bilançolarında yer almakla birlikte, işletmede bulunmayan
kasa mevcutları için kasalarını düzeltme olanağı getirilmiştir. Kasa düzeltme işleminden yararlanmak isteyen,
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2014 tarihine
kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları ve
aynı tarihte de kasa farkının % 3’ü oranında vergi ödemeleri gerekmektedir.
Bu yasadan yararlanan Mükellefler, defter kayıtlarının
da düzeltmeye uygun hale getirilmelidir.
Bir örnekle açıklayalım : Soran Limited Şirketinin;
31.12.2013 tarihli bilançosunda kasa hesabı 120.000
TL.’dir. Fiilen kasada bulunmayan tutar, 100.000 TL.’dir.
Kasa düzeltmesi amacı ile 20.11.2014 tarihinde başvuruda bulunmuş ve bu tarih itibariyle kasa hesabının bakiyesi, 150.000 TL.’dir.
31.12.2013 tarihinde kasada bulunmayan para için;
100.000 TL. X % 3 = 3.000 TL.
3.000 tl. vergi, 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.
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Bu düzeltme için, 31.12.2014 tarihine kadar, bağlı
bulundukları vergi dairesine başvurmaları ve aynı tarihte
hesaplanan vergiyi ödemeleri gerekmektedir.

Kayıtların düzeltilmeleri ise;
__20 / 11 / 2014__

MEVZUAT

689-DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 100.000
		

100 - KASA HESABI

100.000

Vergi kaydı,

Bu konuyu bir örnekle açıklayalım. ;

__20 / 11 / 2014__
689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 3.000
		

360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 3.000

İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun nazım hesap kaydı,
__20 / 11 / 2014__

Soran Limited Şirketinin 31.12.2013 tarihli bilançosunda ortaklarla ilgili hesaplar aşağıdaki gibidir.
30.11.2014 tarihinde başvuruda bulunulmuş ve başvuru
tarihinde rakamlar değişmemiştir.
131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI – 150.000 TL.
231 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI – 250.000 TL.

950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS. 103.000
		

Hesaplariçin; ortaklardan alacaklı bulunulan tutar ile,
ortaklara borçlu bulunulan tutar arasındaki net rakam
hesaplanacak ve düzeltme buna göre yapılacaktır.

951-KANUNEN KAB. ED. GİD. KAR HS. 103.000

Verdiğim örneği koruyarak, başvuru tarihindeki
kasa hesabı bakiyesi, 90.000 TL. olduğunu varsayalım.
Bu takdirde Soran Limited Şirketi’nin kasa düzeltmesinde bulunacağı rakam en fazla 90.000 TL. olacaktır.
Buna göre ; 31.12.2013 tarihinde kasada bulunmayan para için; 90.000 TL. X % 3 = 2.700 TL.
2.700 tl. vergi, 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.
Kayıt düzeltmeleri ise;

331 – ORTAKLARA BORÇLARLAR HESABI

– 100.000 TL.

431 – ORTAKLARA BORÇLAR HESABI

– 200.000 TL.

Netleştirme; ( 150.000 + 250.000 ) – ( 100.000 +
200.000 ) = 100.000 TL.
Vergi hesaplama ; 100.000 TL. X % 3 = 3.000 TL.
3.000 TL. vergi 31.12.2014 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.
Kayıt düzeltmeleri ise;
__30 / 11 / 2014__
689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 100.000
131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 50.000

__20 / 11 / 2014__

(131 HESAP 150.000 – 331 HESAP 100.000)

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.90.000
		

100 - KASA HESABI

231 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 50.000
90.000

Vergi kaydı,

Vergi kaydı,
__20 / 11 / 2014__

__30 / 11 / 2014__

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 2.700
		

360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.2.700

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 3.000
360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.

3.000

İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun nazım hesap kaydı,

Bilançoda görülmekle beraber İşletmede bulunmayan ortak alacaklarının nazım hesap kaydı,

__20 / 11 / 2014__

30 / 11 / 2014

950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS. 92.700
		

951 – KANUNEN KAB. ED. GİD. KAR HS. 92.700

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, İşletmenin asıl çalışma konusu dışında, ortaklara ödünç para verme durumunda, kayıtlarda görünen ve işletmede bulunmayan
bu alacak hesaplarını düzeltme imkanı getirilmiştir.
18
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950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS.103.000
951 – KANUNEN KAB. ED. GİD. KAR HS.

103.000

Kasa ve Ortaklardan alacaklar veya borç ile ilgili
düzeltmeler için, Nisan ayında verilen Kurumlar vergisi
beyanname ekindeki 31.12.2013 tarihli bilançolar esas
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isteyen mükellefler; 01.Aralık.2014 tarihine kadar, yazılı

deki düzeltilmiş bilanço rakamları dikkate alınmayacaktır.

olarak başvurmaları halinde borçlarını, peşin veya ikişer

Yapılandırma kapsamında ödenen vergiler, Gelir veya

aylık dönemler halinde; 6,9,12,18 eşit taksite bölerek

Kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.

ödeyebilecektir.
İster peşin, isterse ikişer aylık taksitler halinde öde-

Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak kabul edilmeyecektir.
6 – Araç muayenelerine ilişkin düzenleme:
11.09.2014 tarihine kadar süresi geçtiği halde araç
muayenesi yaptırmayanlar, 31.12.2014 tarihine kadar

mek isteyen mükelleflerin , 31.Aralık.2014 tarihine kadar
ödeme yapmaları gerekmektedir. Taksitlerin son ödeme
günü resmi tatil günlerine rastlaması halinde, takip eden
ilk işgünü mesai bitimine kadar ödemeler yapılabilecektir.

araç muayenelerini yaptırmaları halinde, muayene yapıl-

Yapılandırılan vergi borçlarını peşin olarak ödemek

mayan her ay için hesaplanan % 5 fazla yerine, mua-

isteyenler, yapılandırma tutarını 31.12.2014 tarihine ka-

yene tarihinden, 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık

dar, taksitler halinde ödemek isteyenlerde yapılandırma

değişim oranı, bu tarihten sonra da , aylık % 1 oranı esas

tutarına eklenecek taksit katsayısı ile bulunan rakamın

alınacak fazla ile birlikte ve muayene ücreti de ödene-

seçilen taksit miktarına bölümü sonucu ortaya çıkan ilk

cektir.

taksit tutarını 31.12.2014 tarihine kadar ödeyebilecektir.

Bu şekilde yapılan araç muayeneleri için, her ay için
istenen % 5 fazla ödenmeyecektir.
Bu kapsama 11.09.2014 tarihine kadar süresinde
muayene yapılmayan araçlar girmektedir. 31.12.2014

MEVZUAT

alınacaktır. Düzeltme amacı ile verilen beyanname ekin-

Yapılandırma tutarına eklenecek taksit katsayıları;
Altı eşit taksit için

- 1.05

Dokuz eşit taksit için

– 1.07

On iki eşit taksit için

– 1.10

tarihine kadar muayene yaptırmaları durumunda yasadan yararlanılacaktır.
Araç muayenesinin, 01.01.2015 tarihinden sonra yapılması halinde yasa hükümlerinden yararlanılmayacaktır.
7 – Emlak vergisi ile ilgili düzenleme:
30.04.2014 tarihine kadar tahakkuk eden ve ödenmeyen sahip olunan gayrimenkuller üzerinden Belediyelerin tahsil ettikleri; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,
vergi cezaları ve gecikme zammı, gecikme faizi ile emlak
vergisi üzerinden hesaplanan kültür varlıklarının korunması katkı payı ile buna bağlı gecikme zammını ödemek

On sekiz eşit taksit için –

1.15, olarak uygulana-

caktır.
2014 yılına ait emlak vergisi, çevre temizlik vergisi
ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan kültür varlıklarının
korunması katkı payı ödeme tarihleri, 30.04.2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle yapılandırma kapsamına girmemektedir.
Bundan sonraki yazımda S.G.K. olan borçlar ile ilgili
yapılan düzenlemeler açıklanacaktır.
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TORBA YASA ve SGK ALACAKLARI

1 – Yapılandırma kapsamına giren kurum alacakları:

Gelir testinde, aile içi geliri asgari ücretin üçte birinden
az olanların genel sağlık sigorta primi devlet tarafından
ödenmektedir. Aile içi geliri; asgari ücretin üçte biri ile,
asgari ücretin iki katı arasında olanlar ve asgari ücretin iki
katından fazla olanların genel sağlık sigorta primi sigortalı
tarafından ödenmektedir.

Nisan 2014 ayından önceki aylara ait olup, 11.09.2014
tarihi ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş;

3 – Yapılandırılan prim borçlarının ödenme şekli
ve süresi:

a ) Sigorta primi, işsizlik sigorta primi, emeklilik kesenekleri, ek karşılık primi, sosyal güvenlik destek primi alacakları, İsteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi,
özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik
işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim alacakları, genel
sağlık sigortası prim alacakları,

Yukarıda açıklanan şekilde başvurusu yapılan ve Nisan 2014 ayından önceki aylara ait olup, 11.09.2014 tarihi ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş; prim
borçlarını ödemek isteyen mükellefler; 2.Şubat.2015 tarihine kadar, başvurmaları halinde, peşin veya ikişer aylık
dönemler halinde; 6,9,12,18 eşit taksite bölerek ödeyebilecektir.
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Torba yasa ile ilgili yazımızın son bölümü, Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları ile olan kısımdır.

b ) Emeklilik ve yaşlılık aylığı almakta iken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken sigortalılara yersiz ödendiği tespit edilen
aylıklara ilişkin alacaklar,
c ) Sosyal Güvenlik Kanununda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin kesilen idari para cezaları ile
bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı,
d ) Damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı
payı alacakları, nedeniyle kuruma olan borçlar için en
geç, 31.Aralık.2014 tarihine kadar, genel sağlık sigorta
prim borçları için en geç, 30.Nisan 2015 tarihine kadar
başvurmaları ve peşin veya ikişer aylık dönemler halinde
6, 9, 12, 18 eşit taksitlerle ödeyebilecekler.
2 – Prim borçlarının yapılandırılması:
Yukarıda sayılan prim borçları yapılandırmak isteyenler; Nisan 2014 ayından önceki aylara ait olup,
11.09.2014 tarihi ve öncesinde tahakkuk ettiği halde
ödemeyen kısımları için, en geç 31.Aralık.2014 tarihine
kadar başvurmaları durumunda, peşin veya ikişer aylık
dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödeyebilecekler. Kurumdaki kanun ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle farklı tarihlerde tahsilatlara uygulanan gecikme faiz
ve gecikme zamlarına, TEFE, ÜFE, Yİ-ÜFE oranları tatbik
edilmekte ve hesaplanması da farklılık göstermektedir.
Yapılandırmada; prim borcu asıllarına, borcun vade
tarihinde göre, TEFE, ÜFE Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının uygulanması sonucu çıkan fark eklenecek ve gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacaktır.
İdari para cezalarında, ceza aslının % 50’si ile bu tutarın ödeme süresinin bittiği tarihten, 11.09.2014 tarihine
kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas
alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde ceza aslından kalan % 50 tutar ile gecikme cezası ve gecikme
faizinin tahsilinden vaz geçilecektir.
Aslı ödenmiş alacaklardan kalan gecikme zammı, gecikme faizinin % 40’nın yapılandırma ile ödenmesi durumun da, geriye kalan % 60’nın tahsilinden vaz geçilecektir.
Genel sağlık sigortası yönünden tescili yapılan ve gelir
testine hiç başvurmayan sigortalı en geç, 30.Nisan 2015
tarihine kadar gelir testine başvurması durumunda, testin
sonucuna göre borcu çıkması durumunda, tescil tarihi itibariyle borçlandırılacaktır.
20

GSMMMO

mali analiz

İster peşin, isterse ikişer aylık taksitler halinde ödemek isteyen mükelleflerin , 2.Şubat.2015 tarihine kadar
ödeme yapmaları gerekmektedir. Taksitlerin son ödeme
günü resmi tatil günlerine rastlaması halinde, takip eden
ilk işgünü mesai bitimine kadar ödemeler yapılabilecektir.
Yapılandırılan prim borçlarını peşin olarak ödemek isteyenler, yapılandırma tutarını, 2.Şubat.2015 tarihine kadar, taksitler halinde ödemek isteyenlerde yapılandırma
tutarına eklenecek taksit katsayısı ile bulunan rakamın
seçilen taksit miktarına bölümü sonucu ortaya çıkan ilk
taksit tutarını 2.Şubat.2015 tarihine kadar ödeyebilecektir.
Yapılandırma tutarına eklenecek taksit katsayıları;
Altı eşit taksit için

- 1.05

Dokuz eşit taksit için

– 1.07

On iki eşit taksit için

– 1.10

On sekiz eşit taksit için – 1.15, olarak uygulanacaktır.
Bunu bir örnekle açıklayalım. : Yapılandırma sonucu,
15.000 TL prim borcu olan mükellef, 9 taksit halinde ödemek istediğini belirttiğinde; 15.000 TL. x 1.07 = 16.050
TL. katsayılı olarak hesaplanan toplam borç,
16.050 TL. / 9 = 1.783,33 TL. aylık taksit tutarı.
Mükellefler, başvuru dilekçelerinde taksit sayısını belirtmez ise, idarece en yüksek taksit miktarı olan 18 taksit
seçilecek ve ödeme tablosu buna göre oluşturulacaktır.
Mükellefler, yapılandırılan borçlarını taksitle ödeme yolunu seçip, taksitleri ödemeye devam ederken, diledikleri
takdirde kalan taksitleri için, defaten ödeme yolunu seçebilirler. Bu durumda kalan taksitler için, yeniden hesaplama yapılarak, katsayı farkı ortadan kaldırılacaktır.
Yapılandırılan prim borçları nedeniyle taksitle ödeme
yolunu seçen mükellefler, bir takvim yılı içinde ikiden fazla
taksitini ödememesi durumunda, kalan taksitleri için, yapılandırma hakkını kaybeder.
Vadesinde ödenmesi gereken taksitlerin % 10 eksiği
ile ödenmesi ve eksik ödenen tutarın 5 TL.’yi geçmesi
halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacaktır
Yapılandırma ile getirilen başka kolaylık, prim taksitlerinin kredi kartı ile ödenmesidir. Kredi kartı ile ödeme
borcun tamamına veya taksitlerin bir kısmına uygulanabilecektir.

Sayı:78 • Kasım - Aralık • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı

MAKALE

BAĞ-KUR VE
TORBA YASA
BAĞ-KUR BORÇLUSU
KALMAYACAK(!)
MELTEM KILIÇ
SMMM

Bir yıldan beri merakla beklenen biz meslek mensuplarını yakından ilgilendiren 6552 sayılı torba yasa nihayet
30.05.2014 Cuma günü TBMM’NE sevk edildi de gerçekten içinde ne olup olmadığına vakıf olabildik.
6552 sayılı torba yasadan en çok beklentisi olanlar
şüphesiz ki bağımsız çalışanlardı.(Esnaf, serbest meslek
erbabı, şirket ortakları vb…)çünkü yasanın yayınlanmasından önce eski adıyla Bağ-kur (4-B sigortalılarından)
kuruma 24 aydan fazla borcu olanlar geliyordu. Yazılanlara göre bunlara, talepleri halinde sigortalılıkları iptal edilerek kuruma olan borçlarının tamamen silineceği yönünde bir düzenleme getirilecekti ancak torbadan böyle bir
düzenleme çıkmadı bunun yerine yasanın 58.maddesiyle
silinmiş olan bazı hizmetlerin ihya edilmesi (tekrar canlandırılması) olanağı doğdu. Bu düzenleme ile erken emekliğin yolu açıldı. Ancak ciddi ödeme şartlarının olduğunu
hatırlatmakta fayda var.
Kısaca özetlemek gerekirse,
•Bağ-kur(4/B) prim alacaklarının anaparasında bir lira
bile indirim yapılmıyor
• Birikmiş gecikme faizi ve gecikme zammı siliniyor
•Anapara üzerinden TEFE/ÜFE artış oranlarına göre
yeni bir faiz oranı hesaplanıyor yeni faiz tutarı daha önce
birikmiş olan faizin ( yıllara göre değişmekle birlikte) yaklaşık dörtte birine iniyor. Başka bir anlatımla, birikmiş gecikme faizi ve zammının, yaklaşık dörtte üçü affediliyor
•Bu şekilde yeniden hesaplanan yani bir kısmı affedilerek yeniden belirlenen toplam borca da yıllık % 5 faiz
uygulanmak suretiyle,18 taksit ve 36 ayı bulabilen bir
vade sağlanıyor.
GERİYE DÖNÜK BAĞKUR TESCİLİ VAR MI?
Vergi mükellefiyeti olmasına rağmen bağ-kura kayıt
olmadığı için tescil edilemeyen vergi mükellefiyet ve meslek odası ve yahut esnaf sicil kaydı ile şimdi geriye dönük
tescil ve prim ödemesine ilişkin bir hüküm bulunmuyor.
6552 sayılı torba yasa 2014 yılı nisan ve önceki aylara
ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim borçlarını karşılıyor.

BAĞ-KURLU’NUN DOĞUM BORÇLANMASI VAR
MI?
6552 sayılı torba yasa ile daha önce 2 çocuk için en
fazla 4 yıl olan borçlanma süresi,6 yıla çıkarılmıştır. Sadece SSK’lı çalışan hanımlar (4-A) doğum borçlanması
yaparken şimdi Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi çalışanlarda borçlanma yapabilecekleridir. Borçlanabilmek
için doğumdan sonra prim ödememiş olmak ve çocuğun yaşıyor olması gerekmektedir. Çalışılmayan ve prim
ödenmeyen süreler borçlanılabilir.
Örneğin:
Semra Hanım 1985’ten 1993’e kadar 10 yıl vergi mükellefiyetinden dolayı Bağ kur sigortalısı olmuştur.
1983,1990 ve 1994 doğumlu 3 çocuğu olan Semra
Hanım 1983 yılındaki çocuğuyla ilgili borçlanmasını sigortalı olmadan doğum yaptığı için,1990’daki çocuğuyla ilgili
borçlanmasını zaten o dönemde sigortalı olduğu için yapamayacak. Semra Hanım sadece 3.çocuğu için borçlanabilecek ve böylelikle yaştan bağ-kur emekliliği için
gerekli 5400 günü tamamlamasına 720 gün katkı yapmış
olacak.
ÖDEME ŞEKLİ NASIL OLACAK?
SSK ve Bağ-kur primi taksitlerini, bir takvim yılı içinde
en fazla iki kez süresinde ödememe veya eksik ödeme
hakkı var. Bir takvim yılı içinde üç veya daha çok taksit aksatıldığında, vergi ve prim borçları ile ilgili yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybolur. Bir veya iki taksit
ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son
taksiti izleyen ayın sonuna kadar, geciken her ay ve kesri
için % 1,40 oranında belirlenen gecikme zammı ile birlikte
ödenmesi gerekiyor.(6111 sayılı yasa mad.19/1-a)
Vergisini ve primi düzenli ödemeyen ya da ödeyemeyenler bu kez olay ciddi, hem torba yasa taksitlerinizi
hem de normal primlerinizi düzgün ödemeniz gerekiyor
aksi halde yanarsınız böyle bir kanun bir daha çıkmaz.
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ÖZEL ESASLAR
VE İŞLEMLERİN
GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
İzzettin ELMAS
SMMM
26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel
Uygulama Tebliğiyle, Özel Esaslar yeniden düzenlenmiştir.
Özel Esaslar uygulamasıyla; mükelleflerin gerçekte
yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV
tutarlarının iadesini temin amacıyla, hiç yüklenilmediği halde sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeye
dayalı olarak indirim hesaplarına alınan ve indirim yoluyla
giderilemediği için de iadesi talep edilen KDV olarak gösterilen tutarların iadesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Özel Esaslara Tabi Mükellefler
Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin
gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri
içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler
iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.
1- 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına
giren mükellefler,
2- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında
“olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,
3- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor”
bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki
ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya
ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları
mükellefler,
4- Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge
ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda
tespit bulunan mükellefler,
5-Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya
ihtiyati haciz uygulanan mükellefler.
KDV Genel Uygulama Tebliğiyle, Özel Esaslara
tabi mükellefler yukarıda yer verilen mükelleflerle
sınırlandırılmamış olup; özel esaslara tabi mükelleflerden
mal ve/veya hizmet satın alanlar da (kendileri hakkında
herhangi bir olumsuzluk bulunmasa dahi) özel esaslar
uygulamasına dahil edilmiştir.
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84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinden farklı olarak
Genel Uygulama Tebliğiyle Özel Esaslara tabi olması
gereken mükelleflere kendi durumları ile ilgili olarak bilgi
verilecek ve 15 gün içinde söz konusu olumsuz durumun
giderilmesi talep edilecektir.
Verilen süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat eden
veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını indirim
hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzelten
mükellefler özel esaslar kapsamına alınmayacaktır.
Mükellefler yapmış oldukları işlemin gerçekliğini,
anılan tebliğin IV/E-5 bölümündeki açıklamalara göre ispat etmek zorundadırlar.
Tebliğin ilgili bölümü aynen aşağıdaki gibidir:
“213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, vergiyi doğuran olay ve
bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin
hariç her türlü delille ispatlanması mümkündür.
Düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz
konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme
imkânı verilir. Aynı şekilde kendileri hakkında olumsuz
rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal
veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz
rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere de bu
imkân sağlanır. Söz konusu karşı deliller inceleme veya
araştırmaya konu iş, işlem ve belgelerle ilgili olmalı ve bir
yazı ile idari makama ibraz edilmelidir. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde inceleme elemanına,
incelemeye başlanmamışsa ilgili vergi dairesine sunulur.
Dolayısıyla idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu
yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme
dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla
doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri (iade talep
edenler) veya mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun
3’üncü maddesindeki delil serbestisi kapsamında iddia
ve ispat olunabilir.
İleri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini
göstermesi halinde özel esaslar uygulanmaz. İşlemin
tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir rapora
bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak
koşuluyla ileri sürmeleri gerekir. İşlem ve belgeyle ilgili ol-
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Bu şekilde ileri sürülen iddia ve deliller, inceleme
elemanı veya idare tarafından karşı delillerle çürütülmek

ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Ancak söz konusu raporun kimin tarafından ve nasıl
düzenleneceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.

suretiyle belgenin sahte veya yanıltıcı olduğu ispatlana-

Örneğin kendisi hakkında herhangi bir olumsuz tespit

bilir. Bu durumda ileri sürülen delillerin ele alınıp rapor-

bulunmayan iadeci bir mükellef, sahte veya muhteviyatı

da veya dayanak bir yazı ile çürütüldüğü karşı delillerle

itibariyle yanıltıcı belge düzenleme dışında kullanma

açıklanarak mükellef veya ilgili özel esaslara alınır.

nedeniyle özel esaslarda olan mükelleften mal ve/veya

Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini
ve doğruluğunu ispatta aşağıdaki deliller kullanılabilir:
a) İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.
Ödeme, iade talebinde bulunan mükellef tarafından
ödemeyi tevsik eden belge aslı veya noter onaylı örneği
ile tevsik edilebilir.
Ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine

hizmet satın aldığı durumda, satın alınan mal ve/veya
hizmetin gerçekten alındığına dair ödeme belgesi ve
diğer belgeleri, bir yazı ekinde ibraz etmesi yeterli olacak
mıdır? Yoksa vergi dairesi tarafından ayrıca bir rapor mu
istenecektir?
Yukarıdaki mükelleften, ödemeyi bankadan yaptığına dair dekontun dışında başkaca bir belge istenecek midir?

göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla veya 6102

Bunların yanında; iade talebinde bulunan mükellef

sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1)

tarafından ödemeyi tevsik eden belgenin aslı veya noter

numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile de

onaylı örneği istenmektedir. Belgenin aslını ibraz eden

tevsiki mümkündür.

mükellefe bu belge geri iade edilecek midir? Ayrıca Yeminli

Ayrıca internet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili banka şubesi tarafından
onaylı internet çıktıları ya da mükellefler tarafından ödeme
yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreleri ödemenin tevsikinde kullanılabilir.
Ödeme, kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya
kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları
aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve
kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak suretiyle
de tevsi edilebilir.

Mali Müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarına
istinaden iade yapan vergi idaresinin, ödeme belgesinin
Yeminli Mali Müşavir onayını kabul etmeyip sadece noter
onaylı örneğini istemesi de başka bir sorundur.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya olumsuz tespiti bulunan mükelleften
mal ve/veya hizmet satın alan mükellefin, anılan mükelleflerin düzenlemiş oldukları faturalarda gösterilen KDV’lerin
indirimi vergi inceleme elemanlarınca, ödeme belgeleriyle
taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve
benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler ibraz edilm-

Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme

esine rağmen, reddedildiği ve cezalı tarhiyat önerildiği

sırasında düzenlenecek belge, (satıcının veya adına

bilinen bir gerçekken vergi idaresinin tebliğe eklediği

hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile

yukarıdaki hükmün nasıl yürütüleceği merak konusudur.

banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru

Zira inceleme elemanın kabul etmediği bir durumun

olarak yazdırılmak kaydıyla) ödemeyi tevsik eden delil

vergi dairesince kabul edilebileceğini düşünmek yersiz

olarak ileri sürülebilir.

olur. Bu durumda mükelleflerin verilen süre içeresinde

b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler,
sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler
yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin
tevsikinde delil olarak kullanılabilir.”
Yukarıda yer verdiğimiz bölümün ikinci paragrafında;

MAKALE

mayan iddia ve deliller dikkate alınmaz.

anılan belgede gösterilen KDV’yi indirim hesaplarından
çıkarmak ve beyanlarının düzeltmekten başka çaresi kalmamaktadır. Aksi takdirde iadesi özel esaslar
kapsamında yapılacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz konularda Vergi İdaresinin bir
açıklık getirmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

söz konusu karşı delillerin, inceleme veya araştırmaya

Diğer taraftan, hamiline yazılı müşteri çekleriyle, kredi

konu iş, işlem ve belgelerle ilgili olması ve bir yazı ile idari

kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu

makama ibraz edilmesi gerektiği belirtilmişken, iki para-

devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapılan öde-

graf sonra işlemin taraflarının, ilgililerin ve mükelleflerin,

melerin kabul edilmesinin, önceki tebliğlerde olmayan

delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge

yerinde bir uygulama olduğunu da belirtmekte fayda var.
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TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA
DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ
BİLİNMESİ GEREKENLER
ALİ AYBAR
SMMM
Katma değer vergisinin en önemli özelliklerinin
başında vergi indirimi mekanizması gelmektedir. Ancak,
işi bırakan mükellefler, mükellefiyetlerini terkin etmeleri
nedeniyle, yüklendikleri vergileri bir daha indirememeleri
durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Tasfiyeye giren kurumların katma değer vergisi
mükellefiyetlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu
değildir. Bunlar, tasfiyeye giriş tarihinden önce olduğu
gibi yine vergiye tabi teslim ve hizmetleri üzerinden KDV
hesaplamakta, mal ve hizmet alımları ile giderlere ilişkin
ödedikleri katma değer vergisini indirim unsuru olarak
dikkate almakta ve nihai olarak katma değer vergisi beyannamesi vermeye devam etmektedirler.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde,
mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den kendilerine yapılan teslim ve
hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,
bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının,
mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamının aradaki farkın sonraki dönemlere
devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, ancak Kanun’un 28.
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti
indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin
gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve
tutarı Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek sınırı aşan vergilerin, belirli koşullar altında nakden veya mahsuben iade
edilebileceği; 58. maddesinde, mükellefin vergiye tabi
işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV’nin, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği; 32. maddesinde, Kanun’un 11, 13, 14 ve 15. maddeleri ile 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden
istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri
vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye Tâbi
işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirileceği,
vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplana
verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edileceği hükme
bağlanmıştır.
Bu kapsamda, tasfiye halindeki kurumun verdiği
son KDV beyannamesinde indirimli orana tabi veyahut
Kanun’un 32. maddesi kapsamına giren işlem bulunması
halinde bunlardan kaynaklanan devreden KDV’nin tas-
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fiye edilerek tüzel kişiliği sona erecek olan kuruma iade
edilmesi gerekmektedir. İadenin, ilgili madde hükümleriyle Maliye Bakanlığı’na verilen yetkilere istinaden belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde talep edilmesi gerektiği
tabiidir. Buna karşın, iade hakkı doğurmayan işlemlerden
kaynaklanan devreden KDV tutarının iade edilmesi söz
konusu değildir.
Öte yandan tasfiye nedeniyle kurum mal varlıklarının
nakde çevrilmesi işlemleri iade hakkı doğuran işlem
statüsünde olmadığı için bunlardan kaynaklanan indirilemeyen ve dolayısıyla devreden KDV’nin de iadesi mümkün değildir.
Gelir İdaresi ve Danıştay, faaliyetini terk eden mükelleflerin yüklenip indiremedikleri KDV’nin, faaliyeti terkin (işi
bırakmanın) KDV Kanunu’nda düzenlenen iade hakkı
doğuran bir işlem olmaması nedeniyle iade edilemeyeceği
görüşündedirler.
KDV’nin en büyük özelliği olan “indirim yöntemi”,
KDV’nin mükellefler üzerinde bir yük oluşturmasını önlemektedir. Kanuna göre verginin esas yüklenicileri, mal
ve hizmeti nihai olarak tüketenlerdir. KDV Kanunu’nda
verginin mükellefi olarak belirlenen kişi ve kuruluşlar
aslında verginin nihai yüklenicileri değil, aracı mükellefi
konumundadırlar. Bunlar,
alışları sırasında ödedikleri vergileri, satışları üzerinden hesapladıkları KDV’den
indirerek, üzerlerinde herhangi bir KDV yükü kalmamasını
sağlarlar. Yani, KDV’yi mal ve hizmet sattıkları kişilere
aktarırlar. Ancak, faaliyetini terk eden mükellefler,
yüklendikleri vergileri bir daha indirim yoluyla telafi edememe durumu ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Yüklenip indirilemeyen ve işi bırakma nedeniyle de bir daha
indirilmesi mümkün olmayan KDV’nin iade ya da gider
yazma yoluyla telafisine olanak sağlanmaması işi bırakan
mükellefleri nihai tüketici konumuna getirir ki, bu da
KDV’nin genel teorisine aykırıdır.
Diğer taraftan zaten Vergi Usul Kanunu’nun 162.
maddesine göre tasfiye ve iflâs hâllerinde mükellefiyetin,
vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla,
tasfiye sonuçlanıp tüzel kişiliği ticaret sicilinden henüz
silinmeyen kurumları nihai gibi değerlendirmek mümkün
değildir.
Bu kapsamda olmak üzere, tasfiye hâlindeki
kurumların son KDV beyannamesinde yer alan “Son-
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Nitekim Maliye Bakanlığı’nın görüşü de bu
doğrultudadır. Maliye Bakanlığı’nın Özelgesi’nde,
“Türkiye’de dar mükellefiyet esasında verilendirilmekte iken işini bırakan bir kurumun Türkiye’de yüklenip
indiremediği KDV’yi kurumlar vergisi yönünden gider
yazmasının mümkün olduğu” yönünden idari görüş
ildirmiştir.
TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Tasfiye”
başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline girmiş kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin
geçerli olacağı, tasfiyenin kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte
başlayacağı ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona
ereceği, başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı
ve sonraki dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin
bitiş tarihine kadar olan dönemin bağımsız bir tasfiye
dönemi sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise tasfiye
halindeki kurumların vergi matrahının tasfiye karı olduğu,
tasfiye karının da tasfiye döneminin sonundaki servet
değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri
arasındaki olumlu fark olduğu, tasfiye karı hesaplanırken,
ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans
olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemelerin
tasfiye sonundaki servet değerine; mevcut sermayeye
ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan
ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden
istisna edilmiş olan kazanç ve iratların tasfiye döneminin başındaki servet değerine ekleneceği; beşinci
fıkrasında da tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki
servet değerinin, kurumun tasfiye dönemi başındaki ve
sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesi olduğu
hüküm altına alınmıştır.
Aynı kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise
vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye
eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun
75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 819, (2) ve (3) numaralı
bentlerinde yazılı kar paylarından, 30 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında da tam mükellef kurumlar tarafından,
Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar
payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelle-

flere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı
sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddenin
ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı
kar payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulanlar
hariç olmak üzere vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına
alınmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde
ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri
veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç)
gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2)
ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından birinci
fıkrada belirtilenler tarafından tevkifat yapılacağı hükme
bağlanmıştır.

MAKALE

raki Döneme Devreden KDV”nin bir daha indirim imkânı
bulunmadığından, bu vergi artık “İndirilmeyecek KDV”
hâline dönüşmektedir. İndirilemeyecek KDV ise Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun 58. maddesinin mefhumu
muhalifinden haraketle, tasfiye kârının belirlenmesinde
gider olarak dikkate alınabilecektir.

22.07.2006 tarih ve 2006/10731sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi kesintisi oranları,
-5520 sayılı KVK 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yazılı kar payları üzerinden %15,
-5520 sayılı KVK 30 uncu madde üçüncü fıkrasında
yazılı kar payları üzerinden %15,
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellef olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci
maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi
kar dağıtımı sayılmaz) %15
-Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2)
ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından ( karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) %15 olarak
belirlenmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, daha önceki
yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl
karlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye
edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kar
dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, daha önce sermayeye eklenmiş olan
pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin
sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle
ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların
öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası
dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. …” denilmektedir.
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İNDİRİMLİ TEMİNAT
UYGULAMASI
SERTİFİKASI (İTUS)
Ahmet BİZER
SMMM
Giriş :
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak 01 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olma
üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tebliğde KDV
Uygulamasına yönelik olarak eskiden var olan uygulamalardan bazılarında değişikliler yapılması yoluna gidilmiş,
bazıları kaldırılmış ve bazıları da olduğu gibi korunmuş
bulunmaktadır.
Tebliğde değişikliğe uğrayan, şartları revize edilen ve
kapsamı genişletilen uygulamalardan bir tanesi İndirimli
Teminat (İTUS) Uygulaması’dır.
İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) Nedir?
KDV Kanununda yer alan istisna hükümlerine istinaden mükelleflerin iade hakları ortaya çıkabilmektedir.
İTUS, KDV İade hakkı doğuran işlemleri bulunan ve
kendileri için belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşıyan
mükelleflerin iade alacaklarının, indirimli teminat yoluyla
makul sürelerde iadesine imkan veren bir sistemdir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinde indirimli teminat
oranları belirlenmiştir. İndirimli teminat, KDV iadesinin
türüne göre Maliye Bakanlığınca belirlenen iade alt sınırını
aşan kısım için aşağıda belirtilen oranlarda verilmektedir.
* Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret
şirketleri için % 4
* KDV İade hakkı doğuran işlemleri bulunan tüm
mükellefler için % 8
Mükelleflerin, belli sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla
YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan
katma değer vergisi iadelerinde, henüz YMM raporu
ibraz edilmeden veya vergi incelemesi yapılmadan teminat gösterilmesi halinde iade yapılmaktadır. Teminat,
KDV Genel Uygulama Tebliğinde aksi belirtilmedikçe,
iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür (iade türü için YMM Raporu
aranılmadığı haller hariç). Bu süre içerisinde YMM raporu
ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi
durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülmektedir.
Teminat kapsamındaki nakden iade talepleri, nakit
iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı
gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi
tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesin-
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den ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal
ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun
olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel
faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir.
İndirimli Teminat Uygulama Sertifikası Nedir?
İndirimli Teminat Uygulama sertifikası (İTUS); mükelleflerin KDV iadeleri işlemlerinde indirimli teminat uygulaması
sisteminden yararlanmasını sağlayacak bir şekilde Vergi
Dairesi başkanlıkları ve Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan ilerde Defterdarlıklar tarafından verilen sertifikadır.
İndirimli teminat uygulamasından faydalanabilmek için bu
sertifikanın alınması zorunludur. Genel Uygulama Tebliği
ile getirilen düzenleme ile; talep edilen iadenin türü (ihracat, indirimli oran, kısmi tevkifat kaynaklı iade vs.) önem
arz etmeksizin iade talebi olan mükelleflerin belirlenen
kriterleri taşımaları halinde Vergi Dairesi Başkanlık’larına
başvurarak kendilerine İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) Sertifikası verilmesini talep edebilirler.
Genel Şartlar Nelerdir?
(1) Başvuru tarihinden önceki son 3 takvim yılı içinde;
a- Vergi mükellefiyetinin bulunması,
b- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle,
defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
c- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi
stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her
birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü
itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden
sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
d- Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle hakkında
“olumsuz rapor” düzenlenmemiş veya düzenlenmişse
genel esaslara dönülmüş olması,
e. Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim
yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması.
(2) Başvuru tarihi itibariyle;
a- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı
gerektiren bir durumunun bulunmaması,
b- Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması
(vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).
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Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi
statüsündeki şirketlere başka bir şart aranmaksızın İTUS
sertifikası verilir.
4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki taşıtların ihracatını yapan, otomotiv sektöründe
faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki
imalatçılarda, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen
son 5 vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor şartı
aranmaz.
Özel Şartlar Nelerdir?
Yukarıda bölümünde belirlenen genel şartlar ile birlikte, kendileri için öngörülen özel şartları taşıyan aşağıdaki
mükellefler İTUS sertifikasına hak kazanırlar.
Genel şartlara ek olarak;
a) Sanayi siciline kayıtlı olan,
b) Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında
kayıtlı ATİK’lerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman
düşülmeden önceki toplam tutarı 100.000 Türk Lirasını
aşan,
c) Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olunduğu kapasite raporuyla teyit
edilen,
d) İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi
sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli
ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada yıllık ortalama esas alınır.),
imalatçı-ihracatçılar ile ihraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçılara, İTUS sertifikası verilir.
Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç) Firmalar İçin Özel Şartlar:
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim
yılı itibarıyla yıllık 4 milyon ABD Doları veya son beş
takvim yılı itibarıyla yıllık 2 milyon ABD Doları ve üzerinde
ihracat yapanlara, bu şartları sağladıkları tarihi takip eden
yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere İTUS sertifikası
verilir.
Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından
Geçerli Olan Özel Şartlar
a) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş
olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
- aktif toplamının 40.000.000 TL,
- maddi duran varlıkları toplamının 10.000.000 TL,
- öz sermaye tutarının 20.000.000 TL,
- net satışlarının 50.000.000 TL,
b) Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim

yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere
göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 75 ve daha fazla, (çalışan sayısının tespitinde bizzat çalışan kişi sayısı
dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada yıllık ortalama esas alınır.) olanlara, yukarıda
bölümündeki genel şartları da taşımaları kaydıyla İTUS
sertifikası verilebilir. Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa
bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen
15 gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir.

MEVZUAT

(3) Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin
bulunduğu birbirini izleyen son 5 vergilendirme dönemi
itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme
raporlarının olumlu olması.

Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere, aşağıdaki
açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.
İTUS Sertifikasının İptal edilmesi
Kendilerine İTUS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki hususlardan herhangi birisinin
gerçekleşmesi halinde İTUS sertifikası iptal edilir.
Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle birlikte mükellefe
bildirilir. Mükellefin, bu durumun bildirildiği tarihi içine alan
ve sonraki dönemlere ait olan veya önceki dönemlere ait
olup bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde Tebliğin bölümü hükümleri uygulanmaz.
* Özel şartlar arasında sayılan koşullardan; tutarlarla ilgili olanlar dışındaki şartları kaybeden mükellefler ile
özel şartlar arasında belirtilen tutarlarda ve çalıştırılan
işçi sayılarında % 25’i aşan bir azalma meydana geldiği
anlaşılan mükelleflerin sertifikaları iptal edilir.
* Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanundaki süreler
içinde ibraz etmeyen mükelleflerin sertifikaları sürenin
dolduğu gün iptal edilir.
* Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan
mükelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gün içinde 6183
sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen ödeme
emri veya alacağın teminata bağlanmış olması halinde
56 ncı maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilir. Tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi borcunu ödemeyen
mükelleflerin sertifikası iptal edilir. Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare’ye tebliğ
edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan
dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar
henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması”
kapsamında işlem yapılır.
* Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal etmesi
halinde, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade
taleplerinde indirimli teminat hükümleri uygulanmaz ve
sertifika iptal edilir.
İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi;
Teminat, Vergi İnceleme Raporu (VİR) ve YMM Raporu Aranmaksızın İade
İTUS

sertifikasına
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bakılmaksızın mahsuben iade talepleri ile 10.000 Türk
Lirasını aşmayan nakden iade talepleri, iade talebinin yer
aldığı beyanname ile iade talep dilekçesinin ve aranılan
belgelerin verilmiş olması şartıyla, teminat, VİR ya da
YMM raporu aranmaksızın yerine getirilir.
10.000 Türk Lirasını aşmayan nakden iade taleplerinde ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi
tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk
tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini
izleyen 5 işgünü içinde iade edilir. Olumsuzluk tespit edilen
alımlara ilişkin KDV tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların
giderilmesi veya aranan şartların sağlanması kaydıyla yerine getirilir.
VİR veya YMM Raporu Karşılığında İade
İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin önceki bölümde belirlenen tutarı aşan nakden iade talepleri VİR veya
YMM raporu karşılığında yerine getirilir.
Söz konusu tutarı aşan kısmın % 8’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü)
kadar teminat gösterilmesi halinde belgelerin eksiksiz
ibraz edilmiş olması şartıyla ibraz edilen belgelere ilişkin
olarak KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun
tamamlanma sürecini izleyen 10 iş günü içinde iade edilir.
Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının
iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan
şartların sağlanması kaydıyla yerine getirilir.
Mükellefin bu durumda teminatı nasıl çözdüreceğine
ilişkin tercihini, teminatın verilmesi aşamasında yazılı
olarak vergi dairesine bildirmesi zorunludur.
Teminatın YMM raporu ile
mesi halinde, teminat veren ve
şirketleri hariç indirimli teminat
rarlanan mükelleflerden iadenin
28
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baren 6 ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporu ibraz etmeyenlerden teminatlarını belirlenen sınırı aşan kısmın
%100’üne tamamlamaları istenir. 15 gün içinde teminatın
tamamlanması durumunda, teminatın tamamlandığı
tarihten itibaren 1 yıl içinde düzenlenecek VİR sonucuna
göre teminat çözülür. 15 gün içinde teminatlarını tamamlamayanlar, bu dönemlere ilişkin YMM raporu ibraz edinceye kadar, müteakip dönemlerdeki iade taleplerinde
indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmazlar.
Teminat Mektuplarının İadesi
İndirimli teminat uygulaması kapsamında verilen teminat mektupları vergi inceleme raporu veya YMM tasdik
raporuna istinaden iade edilir.
İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının iadesi
sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine “KDV iadesi
dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde
olan işlemi sona ermiştir”şerhi düşülerek, tarih yazılmak
ve mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören
bankaların, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın
gerekli işlemi yapmaları mümkün bulunmaktadır.
SONUÇ:
İTUS’un özel şartları bakımından, diğer iade hakkı
doğuran işlemlerin şartlarının, ihracat işlemleri için
sayılan şartlara göre daha ağır olduğu görülmektedir. Bu
açıdan sisteme bakıldığında, diğer iade hakkı doğuran
işlemleri (ihracat dışındaki tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, tevkifat ve indirimli orana tabi teslim ve
hizmetler) olan ve İTUS’un özel şartlarını sağlayamayan
birçok mükellef indirimli teminattan faydalanamayacaktır.
Bu yüzden İTUS’un, ihracat istisnasından dolayı iade
alacağı olan mükelleflerin daha yoğun faydalandığı bir
sistem olması muhtemeldir.
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YAZDAN KIŞA
CİLDİN
DÖNÜŞÜMSEL
BAKIMI
Özcan Filiz HAKSAL
Güzellik Podoloji ve Refleksoloji Uzmanı
Yazın sıcağı ,güneş, deniz, tatil , içimizi kıpırdatıyor .
Fakat bunun yanında bize yaz ayları nemsiz bir cilt güneş
lekeleri kırışıklıkar ve bazı cilt rahatsızlıkları olarak geri
dönüyor bu nedenle cildimizi yaz mevsimine hazırlamamız gerekli öncelikle kış aylarında cildimiz soğuk havalara karşı koruyucu bir tabaka oluşturur yani cildimiz biraz
kalınlaşır. Buda cildimizin emme kapasitesini azaltır nem
dengesini bozar bu nedenle bahar mevsimi ve kışın yaptıracağımız iyi bir cilt bakımı ile yaza hazırlanmalıyız mevsime uygun nemlendiricileri mutlaka kullanmalıyız ayrıca
yaz ve kış dahil olmak üzere olmazsa olmazımız güneş
koruyucu kremler mutlaka kullanılmalıdır çünkü evde bile
otursak içerdeki güneş ışığıda artık cildimizde lekelenmere yol açabiliyor.

kuruma , kabuklanma kaşıntı döküntü gibi. Sorunların
öncelikle nedeni bulunmalıdır.

Çocuklar ve yaşlılarda güneşin zararlı etkilerinden korunmalıdırlar

Buda saçın donuk mat ve sönük bir görüntü. Yaratır
her duşa girildiğinde saç tipine uygun şampuan kullanılmalıdır.

Yaz ayllarında pigmentasyon sorunlarının yanı sıra sıcaklara bağlı terlemeyle birlikte cildimizde nem kaybı olur
bu nedenle herkesin yaşına cilt tipine ve mevsime uygun
nemlendiricisi olmalıdır.
Destekleyici olarak arada nem maskeleri besleyici
maskeler uygulamakta da yarar var
Yaz bitipte kış dönemine başladığımız bu günlerde
bir çok kişi yüzünde ve vücudunda oluşan güneş lekeleri
ve cilt kuruluğu ile nasıl başa çıkacağını düşünüyor.bu tip
sorunları olanlar. Öncelikle bir cilt doktorunun gözetiminde çözüm yolları aramalıdır . Çünkü Güzellik salonlarında daha çok lokal tedaviler yapıldığından lekelerin ya da

Yaz aylarında cildimiz kadar saçlarımızda etkilenir. Sıcak saçlarımızda nemsizliğe kuruluğa sebep olur. Kuruyan ve nemsiz kalan saçlar kırılır matlaşır cansızlaşır .
Deniz tuzlu su havuz ve klorlu su da saçlarımızda kötü
etkiler yapar . Deniz ve havuzdan çıkar çıkmaz saçlarımızı
iyice durulamamız gerekli.
- Sonrasında maske
- Ve bakım ürünleri ile desteklemek lazım
Saçlarımızla ilgili diğer bir sorunda sıcaklardan dolayı
yağ salgısında da artış olması

Gelelim ayaklarımıza ve topuklarımıza . Yazın gelişi
ayaklarımızda da kuruluğa yol açar. Topuklarda çatlama
ve kurumanın en yoğun olduğu dönem yaz mevsimidir.
Bu olumsuz etkilerden korunmanın tek yolu kesinlikle
terlik giymek ve en az onbeş günde bir pedikür ve ayak
bakımı yaptırmaktır. Kuruyan ayaklarımızı her akşam yıkadıktan sonra mutlaka ayak bakım kremi sürüp kremin
emilimini hızlandırmak için bir süre ayağımıza çorap giymemizde fayda var.
Topuk bakım kremlerimizi sertleşmiş olan dirseklerimizde kullanmakta yarar var.
Herkese sağlıklı güzel günler dilerim .
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OTİZM
SPEKTRUM
BOZUKLUĞU
Handan KAYIR
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni
Otizm çeşitli alanlarda zorluklar ve anormallikler ile
karakterize olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Kişinin
bilişsel ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyen
bir zihin durumu olan otizm farklı şiddet derecelerinde
ve farklı formlarda karşımıza çıkmaktadır.Otizm yaşam
boyu süren gelişimsel bir bozukluk olup; bireyin çevreyle
ve özellikle diğer insanlarla etkileşimini olumsuz yönde
etkiler. Otizmli çocuklar ve erişkinler başkalarıyla yeterli
(anlamlı tarzda) ilişki kuramazlar.Sosyal etkileşim, sosyal
iletişim ve hayal gücü alanlarında sorun yaşayan otizmi
olan bireylerin çeşitli zeka düzeylerinde olduğu görülmektedir. Otizm tanılı bireylerin yaklaşık %10-15’i normal
ve normal üstü zeka düzeyinde; %25-35’i sınır zeka ve
hafif mental retardasyon grubundadır; geriye kalanların
zekaları ise orta ve ağır derecededir.Otizm, günümüzde
rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur ve her 150
çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir. Ayrıca,
otizmin erkeklerdeki yaygınlığı, kızlardan üç-dört kat
fazladır.Otizmi olan bireylerin çoğu fiziksel açıdan normal
görünürler. Otizme kesin tanı koymakta kullanılabilecek
testler henüz geliştirilmediği gibi, otistik bozuklukların alt
grupları arasındaki farkları ortaya koyabilecek testler de
yoktur. Kan testleri, röntgenler, beyin taramaları, elektroensefalogramlar ve başka fiziki muayeneler otistik spektrum bozukluğunun varlığını kanıtlamak yada çürütmek
için yeterli bilgiyi vermezler. Otizme nelerin yol açtığı ile
ilgili olarak günümüzde yeterli bilgi yoktur.Tanı yaşamın
erken dönemlerinden itibaren var olan davranış modellerine dayanarak konur.Otizmde en yaygın kullanılan
tanısal ölçütler, DSM IV(Amerikan Psikiyatri Birliği), ICD
(Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması) ve WHO (Dünya
Sağlık Örgütü) tarafından kabul edilmiş ölçütler olup uzmanlar tarafından otizmle ilgili yapılan araştırmalarda bu
ölçütler kabul görmektedirler.

2.yaşıtlarıyla
geliştirememe

DSM-IV-TR yaygın gelişimsel bozukluklar tanı ölçütleri

3.basmakalıp ve yineleyici motor mannerizmler (örn.
Parmak şıklatma, el çırpma ya da burma ya da karmaşık
tüm vücut hareketleri)

En az ikisi (1)’inci maddeden ve birer tanesi (2) ve
(3)’üncü maddelerden olmak üzere (1), (2) ve (3). maddelerden toplam altı (ya da daha fazla) maddenin bulunması:
1.aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendini
gösteren toplumsal etkileşimde nitel bozulma:
1.toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el-kol
hareketleri, alınan vücut konumu, takınılan yüz ifadesi,
göz göze gelme gibi birçok sözel olamayan davranışta
belirgin bir bozulmanın olması
30
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3.diğer insanlarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını
kendiliğinden paylaşma arayışı içinde olmama( örn.
İlgilendiği nesneleri göstermeme, getirmeme ya da belirtmeme)
4.toplumsal ya da duygusal karşılıklar vermeme
2.aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini
gösteren iletişimde nitel bozulma:
1.konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da
hiç gelişmemiş olması (el, kol ya da yüz hareketleri gibi
diğer iletişim yollarıyla bunun yerini tutma girişimi eşlik etmemektedir)
2.konuşması yeterli olan kişilerde, başkalarıyla
söyleşiyi başlatma ya da sürdürmede belirgin bir
bozukluğun olması
3.basmakalıp ya da yineleyici ya da özel bir dil kullanma
4.gelişim düzeyine uygun çeşitli, imgesel ya da toplumsa taklitlere dayalı oyunları kendiliğinden oynamama
3.aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini
gösteren davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerin olması:
1.ilgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma
açısından olağandışı, bir ya da birden fazla basmakalıp
ve sınırlı ilgi örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma
2.özgül, işlevsel olmayan, alışılageldiği üzere yapılan
gündelik işlere ya da törensel davranış biçimlerine hiç esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma

4.eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma
B. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, 3 yaşından
önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin olması
(1) Toplumsal etkileşim, (2) toplumsal iletişimde kullanılan
dil ya da (3) sembolik ya da imgesel oyun
C. Bu bozukluk Rett Bozukluğu ya da Çocukluğun
Dezintegratif Bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz.
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Otizmin tanısı nasıl ve kimler tarafından konur?
Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk
ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Tanı,
uzmanlar tarafından çocuğun gözlenmesi, gelişim testleri
yapılması ve anne-babalara çocuğun gelişimi hakkında
sorular sorulmasıyla konur.
Erken yaşta tanı konması, bir an önce eğitimin
başlaması açısından önemlidir.
Bir çocuğa otizm tanısı koyulduktan hemen sonra
eğitim programının planlanması adımına geçilmelidir.
Otizmin tedavisi sürekli ve yoğun eğitimdir.
Otizmi olan bir çocuk özel eğitim almaya ne kadar
erken başlarsa, o kadar hızlı ilerleyebilir. Otizmli çocuklara haftada en az 15 saat, tercihen 35-40 saat süreyle
ve otizmli çocuklar için özel olarak hazırlanmış eğitim
programlarıyla özel eğitim verilmesi gerekir.
Bunun yanı sıra otizmli çocukların aşırı hareketlilik,
öfke nöbetleri ve takıntılar gibi davranış sorunlarını azaltmada ve dikkatlerini artırmada çeşitli psikiyatrik ilaçlardan
yararlanılır.
Çocuğunuzda bunlar varsa dikkat!!!
1-Göz kontağının azlığı: Bazı durumlarda çocuk anne
ile veya tanıdıklarla göz teması kurabilmesine rağmen,
bu sorun daha çok yabancılarla kendisini belli eder.
Yabancıların varlığından rahatsızlık duyulur ve çocuk
bu rahatsızlığını göz teması kurmayı reddederek veya
ağlayarak, değişik sesler çıkararak vs. belli eder. Otizm
teşhisinde, göz teması kurmadaki zorluklar en önemli
faktörlerden birisi olup, 1 yasından itibaren varlığını belli
eder.

2-Konusma dili ve beden dili ile ilgili bozukluklar:
Çocuk eğer çok konuşmuyorsa, az kelime kuruyorsa ya
da vücut dili, ifadeleri konuşmasına eşlik etmiyorsa, aynı
kelimeleri tekrar ediyorsa, yüz ifadelerinde tekdüzelik
varsa bir sorun olduğunu söyleyebiliriz.
3-Sınırlı ilgi alanı ve rutinler: Bazı konularda çok ilgiliyken diğer konularla hiç ilgilenmeme, örneğin siz
çağırdığınızda tepki vermezken diğer odadaki televizyonda çıkan sevdiği bir reklamı duyduğunda koşarak
gidip ekrana bakması bizi şüphelendirmektedir. Parmak
uçlarında yürüme, el çırpma, sallanma, belirli bir nesneyle
sürekli ve aynı şekilde oynama… Belirli bir düzene sıkı
sıkıya bağlılık(Yabancılara, misafirlerin gelmesine tepki
gösterme-Günlük düzenindeki ufak değişikliklere tepki
gösterme)
Yaşıtlarıyla
katılamama

oyunlar

geliştirememe,

oyunlarına

4-Yemek konusunda aşırı seçicilik: Genelde birçok
yiyeceği yemezler, sürekli aynı yiyecekleri yemek isteyebilirler. Tabi ki bazen de yemek konusunda hiçbir problem
olmayabilir.
5)İşaret parmağını kullanmama,kendi eli yerine sizin
elinizi tutarak isteme-yönlendirme.
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KAPLICA HAKKINDA

BİLMEDİKLERİMİZ
Dr. ARZU BATI
Aile Hekimi

Kaplıca nedir diye söze başlamak istiyorum. Maden sularından yararlanma
amacıyala kurulan tesislere kaplıca denir.
Bazı bölgelerde ılıca da denir.İnsanlığın eski çağlardan beri sağlık amacıyla şifalı sulardan yararlandıkları
bilinmektedir.Anadolu`nun çeşitli yörelerindeki kaplıcaların beri sağlık amacıyla şifalı sulardan yaralandıkları bilinmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre,yeraltındaki mineral yüklü
maden sularının yeryüzündeki çatlaklardan sızarak dışarıya ulaşırlar.Maden suları fiziksel özellikleri bakımından
çok sıcak ,sıcak,ve soğuk olabilir.Kimyasal özelliklerine
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göre de bikarbonatlı,sülfatlı,tuzlu,kükürtlü,karbon dioks
itli,demirli,arsenikli,iyotlu,karışık ve radyoaktif madensuları vardır.
Kaplıca sularının tedavi edici etkilerinden yararlanarak banyo veya içerek kullanılır. Buna Balneoterapi denir.
Kaplıcanın etkinliği, suyun içerdiği kimyasal maddeler, kaynak bölgesinde bulunan mikroskobik organizmalara, havada nem oranına,havanın sıcaklığına, atmosfer
basıncına, rüzgara vs bağlıdır.
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1.Kireçlenmeler
2.İltihabi romatizmal hastalar
3.Yumuşak doku romatizmal hastalıklar
4.Mekanik bel ve boyun problemleri olan hastalıklar
5.Çalışma şartlarına bağlı olan ağrılı hastalık tabloları
6.Spor yaralanmaları
7.Kas hastalıkları
8.Nörolojik hasarlanmalara bağlı problemler
9.Bazı göz hastalıkaları
10.Cilt haslıkları
11.Damarsal hastalıklar
12.Psikolojik hastalıklar
13.Kemik erimesi
14.Cinsel hastalıklar
Kaplıcanın etkileri nasıl oluşur,
•biyokimyasal spesifik etki,su içinde bulunan erimiş
mineral ve gazların deri yoluyla emilmesi sonucu vücut
metabolizmasında değişikliklere sebep olmaları.
•Termal-nonspesifik etki, suyun sıcaklığı ve çevre
faktörlerin etkisi ile kan dolaşımının artması, metabolizmanın hızlanması, sinir sisteminin ve hormanal sistemlerin uyarılması.
Kaplıca

tedavisinin

etkileri

ise,genel

düzelme,kan dolaşımında artma, solunum hızlanma,
iç organ işlevlerinde artma, vücut ısısında artma vede
terleme, bozulmuş hormanal ve sinirsel dengelerde
düzelme, ağrılarda azalma, kas spazmlarında çözülme,
hareket kapasitesinde artma, eklem ve kaslarıdaki kalıcı
hasarların önlenmesi, psikolojik rahatlamaya bunu gibi
faydalarından bahsedilebiliriz.
Kaplıca tedavisi süresi ortalama 2-3 haftadır. Toplam
banyo sayısı 30-40 civarında olmalıdır. Kürler günde 3
defa enaz yarım saat olmalıdır. Yeterli sıvı desteği almalıdır.

SAĞLIK

Kaplıcalar hangi hastalıklar da kullanılır ,

Kaplıcanın bulunduğu bölgeninde fiziki şartları, iklim,
tabiat şartları, bitki örtüsü, havadaki oksijen durumu,
tabiat güzellikleri, rüzğar, nem, hava basıncı, ışık, ısı,
güneşin radyasyon derecesi,beslenme gibi etmenlerin
yanı sıra temiz hava, gürültüden uzak oluşu, dinlenmeli,
doğa yürüyüşleri, ruhsal etmenler kaplıcanın tedavi sinde başarıyı etkileyen sebepledir. Kısaca tekrar edersek
Osteoartrit, fibromyalji, kronik bel ağrısı, inme, nevraljiler, ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası rehabilitasyon
amacıyla, İçme olarak kullanıldığında da; mide ve ince
bağırsak fonksiyonel rahatsızlıkları, kronik ve tekrarlayan
ülserler, diabetes mellitus, gut hastalığı, böbrek ve idrar
yolu taşlarının önlenmesi, taş kırma ve taş ameliyatları
sonrası, kronik idrar yolları iltihapları rahatsızlıklarına iyigelmektedir. Ayrıca suyun içeriğinde bulunan kalsiyum
nedeniyle kalsiyum yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan raşitizm, osteoporoz, kemik ve dişlerin gelişmesi ve
sağlamlığında, kalp kası ve çizgili kasların yeterli çalışmasında kalsiyum desteği sağlayarak etkili olabileceği
inceleme raporlarında belirtilmiştir.

durumda

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı • Kasım - Aralık • Sayı:78

mali analiz

GSMMMO

33

SAĞLIK

İMPLANT YÖNTEMİ İLE
DİŞ ESTETİĞİ
AHMET OSKAY
DİŞ HEKİMİ

Bu yazımızda diş implantları hakkında Çok sorulan
sorulara cevap vermek istedim. diş implantları ile ilgili olarak hem mesleki tecrübelerimi hem de genel bir bakışla
diş implantları uygulama ve kullanımı ile ilgili bilgileri içermektedir.
-Diş implantı nedir?
Ağızdaki eksik dişleri tamamlamak için çekilen dişlerin
yerine cerrahi bir işlemle yerleştirilen diş köklerinin yerini
alan vida sistemine ‘diş implantı’ veya ‘dental implant’
adını veriyoruz. Günümüzde diş implantları dünyada kemik dostu olarak bilinen titanyumdan üretilmektedirler.
Titanyum, kemik ile hücresel düzeyde özel bir bağ oluşturarak biyolojik dokulara kolayca uyum sağlar.
-Diş implantını vücudum kabul eder mi?
İmplantlar titanyumdan üretilmişlerdir. Vücudun normalde yabancı maddelere karşı geliştirdiği iltihabi veya
alerjik reaksiyonlar titanyum için gerçekleşmez. Dolayısıyla vücudumuz titanyumdan üretilen implantı reddetmez.
Fakat diş implantı operasyonunun %100 başarılı olacağını söylemekte doğru olmaz. Cerrahi işlem sonrası gelişen
bir enfeksiyon veya ağız bakımının iyi olmaması implantın
kaybına yol açabilir. Bu yüzden implantın başarısını %98%99 olarak nitelendiriyoruz.
-Diş implantı operasyonu zor ve ağrılı bir işlem
midir?
Bu operasyon yeterli kemik miktarı ve yoğunluğu olan
vakalarda oldukça kısa süren bir işlemdir. İşlem esnasında ameliyat yapılacak bölge lokal anestezi yapılarak
uyuşturulur.Tedavi esnasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. İşlem bittikten sonrada hastaya gerekli antibiyotik, ağrı kesici ve ağız gargaraları önerilir.
-Diş implantı yaptırmak istiyorum ama işlem ameliyat gerektirdiği için korkuyorum. Bana ne önerebilirsiniz?
İmplant operasyonu sedasyon veya genel anestezi altında da yapılabilir. Özellikle bu işlemden korkan ve
endişe duyan hastalarda bu iki yoldan biri tercih edilir.
Sedasyonda; damar yolu vasıtasıyla hastaya rahatlatıcı
ve sakinleştirici ilaçlar verilir. Sedasyon hipertansiyon olan
hastalarda da tercih edilebilen bir yöntemdir. İşlem esnasında hastanın bilinci açıktır ve hastayla kooperasyon
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kurulabilir. Genel anestezide ise; hastaya anestezik maddeler verilerek narkoz hali sağlanır. İşlem bitince, hasta
uyandırılarak dinlemesi için ayrı bir odaya alınır.
-Diş implantı herkese yapılabilir mi?
Yeterli kemik miktarı olan ve kemik yoğunluğu iyi olan
herkese implant yapılabilir. Tabii ki hastanın genel sağlık
durumunda da bu işleme engel bir hastalığı olmaması
önemlidir. Kemik yapımını engelleyen bazı kemik hastalıklarında implant yapılması uygun değildir. Bunun yanı
sıra diyabet hastalığı da dikkat edilmesi gereken hastalıklardan biridir. Ama eğer diyabet kontrol altındaysa, bu tip
hastalara diş implantı yapılmasında sakınca yoktur. Aynı
zamanda rutin kortizon kullananlarda kemik yapısında
bozulmalar veya enfeksiyona yatkınlık olduğu için dikkatli
davranılmalı, ihtiyaç duyulursa hastanın doktoruyla konsültasyon yapılması gerekmektedir.
-Ağzımda hiç diş yok. Kaç implant yapılması lazım?
Eğer sabit bir protez yani takılıp çıkarılamayan bir protez yapılmasını istiyorsanız üst çeneye en az 6 adet, alt
çeneye ise yine en az 6 adet implant yapılması gerekir.
Eğer hastamız hareketli bir protez kullanıyor ise ve protezin konuşurken veya yemek yerken oynamasından şikayetçi ise her bir çeneye 2 veya 4 diş implantı yapılır. Kullanılan protez yine takıp çıkarılabilir fakat implantlardan
destek aldığı için ağızda oynama yapmayacaktır.
-Yapılacak implant sayısını neye göre belirliyorsunuz?
İmplant sayısı eksik olan diş sayısı ile ilişkilidir. Eğer
sadece bir dişiniz eksik ise 1 implant yeterlidir. Ama eğer
3 dişiniz eksik ise her dişinizin yerine bir tane implant yapılabileceği gibi, 2 implant yapılıp, 3 dişli bir köprü bu 2
implantın üzerine takılabilir.
-Çene kemiğim yeterli miktarda değilse implant
yapılamaz mı?
Çene kemiğinde yetersizlik olan vakalarda suni kemik
tozları kullanılarak kemik miktarı artırılabilir. Eğer kemik
çok inceyse o zaman kemik tozları yeterli gelmez. Bu durumda da ağız içinde donör saha olarak isimlendirdiğimiz
kemik alanlarından kemik alınarak, yani hastanın kendi
kemiğini alıp implant yapacağımız bölgeye transfer ederek orada kemik miktarında artma sağlarız. Aynı zamanda
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kemik yüksekliğinin yetersiz olduğu vakalarda distraksiyon yöntemi ile kemik uzatılarak yeni kemik kazanılır.
Son yıllarda oldukça revaçta olan bu yöntem her vakaya
uygulanamadığı gibi, hasta kooperasyonunun üst safhada olması gereken bir tekniktir. Çünkü bu uygulamada
kemik eksikliğinin olduğu bölgeye yerleştirilen bir cihazın,
her gün hasta tarafından aktive edilmesi gerekir. Ayrıca
bu cihazın varlığı sebebiyle bazı hastalar rahatsızlık rapor
etmişlerdir. Kemik arttırma işlemleri implant uygulaması
ile beraber aynı seansta yapılabileceği gibi, kemiğin çok
yetersiz olduğu durumlarda önce kemik miktarını arttırıp,
bundan 6 ay sonrada implant uygulaması şeklinde de
yapılması gerekebilir.
-Diş implantı uygulamasının aşamaları nelerdir?
Diş implantlarının uygulanması için iki yöntem vardır.
Birinci yöntemde diş çekilir çekilmez aynı seansta implant uygulanır. Bu yönteme immediyat uygulama denir.
İkinci yöntemde ise diş çekildikten sonra yara yerinin
iyileşmesi beklenir ve 1-2 ay sonra implant uygulaması
gerçekleştirilir. Her iki yöntemin birbirine göre avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Birinci yöntemde bekleme
süresi kısa iken, ikinci yöntemin başarısı daha yüksek
olduğunu vurgulamak gerekir. İmplantın kemikle kaynaşmasına osseointegrasyon denir. Başarılı bir osseointegrasyon için implant yapıldıktan sonra 3-6 ay beklemek
gerekmektedir.
Yeni üretilen implantlarda bekleme süresi 8 haftaya
kadar azalmıştır. Operasyondan bir hafta sonra hasta dikişlerinin alınması ve kontrol için tekrardan çağrılır
-Diş implantının kemikle kaynaşması için bekleme döneminde dişsiz mi kalmam gerekir?
Eğer diş kaybı ön bölgede ise ve implantta ön bölgeye, yani kesici dişler bölgesine yapıldı ise kişinin estetik
görüntüsünü sağlamak için geçici bir diş ilgili bölgeye
yapılabilir. Geçici yapılan dişler ya takılıp çıkartabilen bir

protez şeklinde veya yandaki dişlere yapıştırılabilen şekilde yapılmaktadır. Bazen yerleştirilen implantında üzerine
basit geçici bir diş takılabilir. Fakat bu durum infeksiyona
açık bir ortam yaratabileceği gibi, hastanında kesinlikle
bu dişi ile ısırma fonksiyonunu yapmaması gerekir. Eğer
implant çiğneme kuvvetlerinin daha fazla olduğu arka
dişlerin bulunduğu bölgeye yerleştirildiyse bu bölgeye
geçici diş yapılması çok tercih edilmez. Çünkü yapılan
geçici dişler çiğneme ve ısırma kuvvetlerine karşı dirençsiz oldukları için kolayca deforme olup yerinden oynayabilir veya kırılabilirler. Eğer tam dişsiz bir çeneye implant
yapıldı ise, hastanın ağzındaki ameliyat yarası iyileşene
kadar hiç protezini takmaması, ondan sonrada kemikle
kaynaşma döneminde de implantların üzerine baskı gelmemesi için olabildiği kadar az takması ve sert yiyecekleri çiğnememesi önerilir.
-Sigara içenler implant yaptırabilirler mi?
Sigara dişlerin etrafındaki sert dokulara zarar verip
diş ve dişeti problemlerine sebep olmaktadır. Dişlerin etrafındaki kemiği eriten sigara, diş implantlarının da etrafında bulunan kemik erimelerine yol açabilir. Diş implantı
ameliyatı sonrası hastaların 1 hafta sigara içmemesi önerilmektedir. Kemikle kaynaşma dönemi bittikten sonrada
hasta ne kadar az sigara içerse, implantlarda o kadar
uzun süre ağızda kalır. Sigara içmekten hiç vazgeçemeyen veya günde 1-2 paket sigara içen kişilere implant
uygulanması çok tavsiye edilmez.
-İmplant Tedavisi Hangi Vak’alarda Ne Avantajlar
Sunar?
a) Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak
sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip
hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri or-
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tadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.
b) Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla
daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı
tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.
c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş
hastalar: Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.
d) Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir
dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek
zorunda olan hastalardır. Tek bir implant’ın yerleştirilmesi
komşu dişleri kurtardığı gibi dahafonksiyonel sonuçların
ortaya çıkmasına da neden olur.
-Pahalı bir işlem midir?
İmplant tedavisinin esas maliyeti kullanılan malzemeden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda artan bir uygulama
olan diş implantları giderek ucuzlamıştır. Günümüzde ise
köprü veya kron uygulamalarından biraz daha pahalıdır.
Fakat implant uygulaması başarılı olduğu takdirde uzun
ömürlü bir uygulama olacağı düşünülürse zaman içinde
bu pahalılığını unutturmaktadır. Unutulmamalıdır ki implant uygulamaları diğer dişlere zarar vermeyen, sağlıklı ve
daha ideal sonuçların elde edildiği bir tedavi yöntemidir.
-İmplant uygulamasının avantajları nelerdir?
Diş eksikliği kişinin konuşmasını ve gülmesini engelleyen bir durumdur. İmplant uygulaması ile hasta kendisini
sosyal çevresinden uzaklaşmasını sağlayan durumdan
kurtulmuş olur. İmplant uygulamasının diğer alternatif
tedavisi olan köprü veya kron adını verdiğimiz kaplama dişlerdir. Diş eksikliğinin olduğu bölgede, boşluğun
önündeki ve arkasındaki dişlerin kesilip küçültülmesi ile
o bölgeye köprü yapılabilir. Bu işlem küçültülen sağlam
dişlerin ömrünü kısaltmaktadır. İmplant uygulaması sadece diş eksikliğinin olduğu bölgeye yapıldığı için yandaki
komşu dişlere herhangi bir zarar vermez. Eğer implant
takıp çıkarılabilen bir proteze destek olarak yerleştiriliyor
ise protezin ağızda oynaması engellenmiş olur. Ayrıca diş
çekimi yapıldıktan sonra o bölgede fizyolojik bir kemik
erimesi başlar. Ama eğer diş boşluğunun olduğu bölgeye
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implant uygulanırsa kemik erimesi önemli ölçüde engellenmiş olur.
-İmplant sonrası ağız bakımı nasıl olmalıdır?
İmplantlar özel bir bakım gerektirmemektedir. Doğal
dişlere yaptığımız bakımın aynısını implantlara yapmamız
yeterlidir. Bunun için günde en az iki sefer diş fırçalamak,
en az bir kere diş ipi kullanarak diş aralarını temizlemek
ve ağız duşlarını kullanmak yeterli olacaktr. Bunların yanı
sıra yine diş aralarını temizlemek için kullanılan ara yüz
fırçaları ile köprü altlarını temizlemek için özel üretilen diş
iplerinden faydalanabilinir. Bakımı yapılmayan implantlar
etrafında oluşan diş taşları diş eti iltihabına neden olarak kemik erimelerine yol açabilir. Bu duruma eğer geç
kalınmadan müdahale edilirse hem
ağızda kötü koku oluşturan dişeti
iltihabı önlenir hemde implanta bir
zarar gelmeden durum kontrol altına alınmış olur.
-implantların ömrü ne kadar?
implantların ağızda otuz
yıl kadar sorunsuz kaldığı
görülmüştür. Fakat implantlardan ortalama beklenti bundan kısadır.
implantın ömrü bir çok
etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı
bunların
ikisidir.
Sonuçta implantlar bir ömür boyu
kullanılabilirler.
Ömürlerini etkileyen bir çok
etkeni ve sizin
risklerinizi
dişhekiminiz
size
açıklayacaktır.
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Ebola virus hastalığı (EVH); viral kanamalı ateşlerden bir tanesidir, vücutta akut başlangıçlı yüksek ateş
ve gastrointestinal kanamalarla seyreden bir enfeksiyon
hastalığı şeklinde karşımıza çıkar. EVH insanlarda genellikle ağır ve ölümcül seyreder. Salgın sırasında ölüm oranı
%90’lara ulaşır.
Ebola virus ilk defa 1976’da Ebola nehri yanındaki o
zamanki ismiyle Zaire, şu anki ismiyle Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde izole edilmiştir. Daha sonra zaman zaman Afrika’da salgınlar görülmüştür. Batı Afrika’da Mart
2014’de başlayan Ebola virus (EV) salgınında 4 Ağustos
2014 itibarı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre
932’si ölümle sonuçlanan 1711 olgu (ölüm oranı %5560) tanımlanmıştır. Bu salgın BatıAfrika’da bugüne kadar
saptanan en büyük salgındır. Bu salgın Gine, Liberya ve
Sierra Leone’yi etkilemektedir anca Nijerya’da da EVH’li
olgu tanımlanmıştır.

EV insanlarda hasta kişinin vücut salgıları, kanı ve
organları ile temas sonucunda toplum içinde insandan
insana kolayca bulaşabilmektedir. Hasta kişinin kan ve
vücut salgılarının bulaştığı, döküldüğü objelerle temas
da indirekt yoldan bulaşmaya neden olmaktadır. Bulaşma semptomların ortaya çıktığı andan itibaren sıklıkla da
ateş sonrası başlamaktadır. Hastalıktan iyileşenler vücut
salgıları ile haftalarca virusu etrafa saçmaktadırlar, iyileşen
bir erkek hastanın menisinde 61 gün boyunca virus izole
edilmiştir. Virus dış ortamda sıvı ya da kuru materyal içinde birkaç güne kadar canlılığını koruyabilmektedir. Ölen
kişilerin vücutları ile temas sonucunda bulaşma olduğu
saptanmıştır. Respiratuvar yoldan aerosollerle bulaş henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte bu konuda dikkatli
olunması gerektiği belirtilmektedir.

Ebola virus; Filovirus ailesi içindeki Ebolavirus cinsi
içinde bulunan bir RNA virusudur. Ebolavirus cinsi içinde
de beş tür vardır:
Zaire ebolavirus (ZEV)
Sudan ebolavirus (SEV)
Tai Forest (Ivory Coast) ebolavirus (TFEV)
Bundibugyo ebolavirus (BEV)
Reston ebolavirus (REV)
Bu beş türden bugüne kadar ilk dördü; Afrika’da insanlarda büyük salgınlara yol açmışlardır. REV’in Filipinler
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde insanları enfekte ettiği saptanmış ancak bugüne kadar REV kaynaklı bir hastalık ya
da ölüm rapor edilmemiştir.
EBOLA NASIL BULAŞIR?
Bulaşma: Ebola Virus(EV)’nin doğal konağı henüz
bilinmemektedir. Ancak yapılan çalışmalarda EV’nin
hayvanlardan insana geçtiği düşünülmektedir. Afrika’da
yağmur ormanlarında hasta veya ölmüş şempanze, goril,
yarasa, maymun, antilop ve kirpilerden EV saptanmıştır.
EV ile infekte bir hayvanın kanı, çeşitli salgıları veya organları ile temas edildiğinde; bütünlüğü bozulmuş deri
(çatlaklar, çizikler) ve mukozalardan virus insana bulaşmaktadır. İnkübasyon periyodu ortalama 8-10 (2-21)
gündür.

Ebola Virus Hastalığı (EVH)’li hastaların bakım ve tedavisini yapan ya da klinik örneklerini işleyen sağlık personeli için bulaşma riski söz konusudur. Şu anki salgında iki sağlık personeline bulaşma olmuştur. Bu nedenle
şüpheli ve tanımlanmış olgulara yaklaşımda enfeksiyon
kontrol önlemlerinin alınması çok önemli bir gerekliliktir.
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sıtma, şigelloz, kolera, tifo, leptospirozis, riketsiyozis, hepatit ve diğer viral hemorajik ateşler dikkate alınmalıdır.
TEDAVİSİ

SAĞLIK

Hastalığın özgün bir tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte etkinliği kanıtlanmamış monoklonal antikor
tekniğiyle hazırlanmış tedavi yaklaşımı ABD ve Nijerya’da
denenmektedir. Bu gün için kullanılabilir veya klinik çalışma düzeyinde bir aşısı bulunmamaktadır.

TANISI
Tanı Tanıda tifo, sıtma, şigelloz, kolera, leptospiroz,
hepatit gibi viral kanamalı ateşe sebep olan diğer etkenler araştırılarak olmadıkları mutlaka kanıtlanmalıdır. EVH
tanısında kanda ve sekresyonlarda virus, virusa ait nükleik asitler (RT-PCR) ya da serumda antikorlar (IgM ve
IgG) araştırılabilmektedir.
Ayırıcı Tanı Ebola virüs hastalığının ayırıcı tanısında

Hastalardaki GİS semptomları nedeniyle sıklıkla dehidratasyon gelişmektedir. Hastalara hidrasyon, oksijenasyon, sekonder enfeksiyonların tedavisi ve diğer
semptomlara yönelik destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Hasta standart önlemlere ek olarak temas ve damlacık
izolasyon kurallarına uyularak, izole edildiği odada gerektiğinde monitörize edilerek, mümkün olan en az sayıdaki sağlık personeli teması ve ziyaretçi kısıtlaması ile
izlenmelidir.
KORUNMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİYOR?
Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi hastalığı önlemenin en önemli uygulamalarından biri ellerin düzenli
olarak yıkanmasıdır. Ellerinizin su ve sabunla yıkanması (ya da sabun bulunmadığı yerlerde ve ellerin açıkça
kan ve vücut sıvılarıyla kirli olduğu durumlarda susuz alkol-bazlı el losyonun kullanılması) cildinizden potansiyel
enfekte materyalleri uzaklaştırır ve hastalığının geçişini
önler.
Eldiven kullanılan durumlarda eldivenleri çıkarmadan
önce su ve sabunla yıkayınız ve eldivenleri çıkardıktan
sonra da ellerinizi yıkayınız.
Ölü hayvanlarla, özellikle de primatlarla temastan kaçınınız.
Yerel pazarlarda tüketim için satılan primatlar dahil
vahşi hayvanların etini yemeyiniz.
Enfeksiyon olasılığını asgariye indirmek için Ebola Virüsü enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen insan ya da
hayvanlarla yakın temas ederken enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayınız.
Sağlık tesislerinde hastalık bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bir Ebola Hemorajik
Ateşi vakasını fark etmesi ve pratik viral hemorajik ateşi
karantina önlemlerini veya bariyer hemşirelik tekniklerini uygulamak için hazır olması gereklidir. Bu önlemler
arasında koruyucu kıyafetlerin giyilmesi (önlük, eldiven,
maske, göz koruyucu ekipman gibi) yer almaktadır. Enfeksiyonun yayılmasını önlemekle ilgili olarak ekipman
ve enjektörlerin sterilize edilmesi, uygun bir şekilde imha
edilmesi ve hastaların vücut salgılarının da uygun bir şekilde imha edilmesi de önemlidir.
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MAKALE

MALİ
MÜŞAVİRLERİN
DÜNYASI
MUSTAFA KARADUMAN
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE
KURULU BAŞKANI

Biz mali müşavirler hayata bir adım geriden
başlayanlardanız. Çünkü, Bu mesleği icra edenlerin
çoğunluğu ekonomik gücü zayıf ailelerin çocukları
olmalarıdır. Çocukluk, gençlik ve okul yılları su gibi geçti
hayatımızdan. Okul bitti artık, hayata atılmak, kendimize
iş kurmak veya işe girmek, yeni bir iş çevresi oluşturmak,
kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, toplumda kendimize bir yer bulmayı, kariyer yapmayı, evlenmek, ev
bark sahibi olmak, kimselere muhtaç olmadan hayatımızı
idame ettirmek hepimizin olmaz ise olmaz idealleri
idi. Yani Atalarımızın dediği gibi “kolumuza altın bilezik
takmalıydık.”
Bunun yanında, muhasebecilik ve mali müşavirlik
mesleği meşakkatli bir işti. Yeni bir iş çevresi kurmak,
(mükellef bulmak) mesleki konumda kendini geliştirmek,
mevzuatı çok iyi bilmek, hayat boyunca devamlı mevzuat okumak, mükellef ve resmi daireler arasında köprü
vazifesi olmak, tabiri caiz ise mükelleflere vergi ve sigorta bilinci oluşturmak ve diğer mali konularda onları bir
psikolog gibi eğitmek, aynı anda bir çok kamu kurumu ile
ilgili iş ve işlemlerde bulunmak gibi meşakkatlerinin mali
müşavirlik mesleğinin olmazsa olmaz zorlukları idi. Bu
zorlukları istesek de istemesek de kabullenmek zorunda
bırakıldık.
Mali müşavirlik mesleği, çok yönlü çevresi, Maliye,
siğorta, iş çevresi, 3. Şahıslar, Bankalar, Mükellef gibi
gruplara Vergi, Sosyal Güvenlik, İş kanunu, İş sağlığı ve
Güvenliği vb. gibi konularda devamlı bilgi ve belge
üretmesi gerekmektedir. Bu nedenle de bu meslek sefa
mesleği değil cefa mesleğidir. Yapılması zor mesleklerdendir.
Bu mesleği icra eden bizler, sağlığımızdan,sosyal
yaşantılarımızdan, aile ve yakınlarımıza yeterli zaman ayıramamaktan, hatta yakınlarımıza ait cenaze ve
sonrasında bulunamamaktan, yoğun çalışma saatlerinin
sınırsızlığından, zamanla yarışmaktan, her ayın mutat
günlerinde beyan ve bildirimlerde bulunurken zamanla
yarışmaktan büyük fedakarlıklar yaparak bu mesleği icra
etmekteyiz. Yani bu iş her baba yiğidin yapacağı bir iş
değildir.

Mali Müşavirler işini yaparken veya yaptıktan sonra Maliye ve SGK’na Mükellef ile birlikte zaman aşımı
yönünden kayıtlardan veya evraklardan dolayı 5 yıl,
10 yıl gibi uzun bir süre çok büyük sorumluluk altında
bırakılmaktadır. Tutulan kayıtları muhafaza etmesi gereken mükellef’dir. Mükellef kayıtları muhafaza edememesi veya eksik muhafaza etmesi ve incelemeye ibraz edememesi halinde geriye dönük çok büyük cezalar mükellefi
bulmakta ama, mali müşavirde mükellef tarafından ağır
ithamlarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Mali müşavir ilgili
dönem evraklarını yazdıktan sonra evrakları muhafaza ile
sorumlu olmadığı halde suçlamalar müşavire yönelmektedir. Bizim kendi mesleğimizdeki bu uzun süreli
sorumluluğumuz da bizi bazen çok büyük sıkıntılara
koymaktadır. Yıllarca beraber olduğunuz iyi ilişkiler içinde
bulunduğunuz mükellef ile ilişkiler kötüleşmekte, sona
ermektedir. Yani vefa denen şey İstanbul’da bir semt adı
olmaktadır. Müşavirlik mesleğinin vefası yoktur.
Müşavirlerin yoğun iş temposundan dolayı sağlığını
kaybedenler olmaktadır. Müşavir bir yandan sağlığını
tekrar kazanmaya çalışmakta, bir yandan da hasta da
olsa bakmakla sorumlu olduğu mükelleflerin beyan ve
bildirimlerini kanuni süresinde yetiştirmeye çalışmaktadır.
Çünkü , mükelleflere ait beyan ve bildirimlerin beyan günü
1 gün dahi geçtiğinde mükellefler altından kalkamayacak
büyük cezalar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu cezasının
suçlusu da doğal olarak mükellefin beyan ve bildirimini
zamanında veremeyen mali müşavire kalmaktadır.
Mali müşavirler devamlı değişen mevzuatlara göre
kendini devamlı yenileme ve değiştirmek zorundadır.
Yani değişime ve yeniliğe her zaman açık bulunmak
zorundadır. Müşavir her şeyi bilmelidir. Bilmeme lüksü
yoktur, aksi halde işini ve müşterisini kaybetmesi an
meselesidir.
Yazımın sonunu şu cümle ile bitirmek istiyorum. Biz
derdimizi, sıkıntılarımızı MARKO paşayamı anlatalım.
Hepinizi saygılar sunarım
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MAKALE

ALİ İHSAN KAYACI
CRMA, MA, SMMM

KADINLARIN
ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER
Kadınların ve çocukların da iş yaşamında çokça yer aldığı günümüzde,
artık kimlerin hangi işlerde çalıştırılıp çalıştırılmayacağını bilmemiz, uygulayabilmemiz, cezaya maruz kalmamız adına önem taşımaktadır.
İnsanlar geçimini sağlamak, en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak adına mutlaka bir yerlerde
çalışmak veya kendi işini yapmak durumundadır.
Kadınların ve çocukların da iş yaşamında çokça yer
aldığı günümüzde, artık kimlerin hangi işlerde çalıştırılıp
çalıştırılmayacağını bilmemiz, uygulayabilmemiz, cezaya
maruz kalmamız adına önem taşımaktadır. Çocuklar geleceğimiz, kadınlar yarınlarımız olmasına rağmen
genelde şiddete, ağır işlere, ağır koşullara, eşit olmayan
iş yaşantısına maruz kaldıklarına şahit olabiliyoruz. Bir nebze bunu engelleyebilmek adına yönetmeliklerle düzenle-
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meler yoluna gidilmektedir. 16/06/2004 tarihinde 25494
nolu resme gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliğine göre;
KADINLARIN VE GENÇ İŞÇİLERİN
ÇALIŞABİLECEĞİ İŞ ALANLARI
16 yaşından küçük kişilerin ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılması yasaktır. 16-18 yaş aralığındaki genç işçiler
ile kadınların çalışabilecekleri ağır ve tehlikeli işleri ise
aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür;
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İŞİN NEVİSİ

1

Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası,
boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.

2

Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.

3

Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde
üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.

4

Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).

5

Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme
tezgahlarında yapılan işler.

6

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan
mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile
emprenye işleri.

7

Uyuşturucu maddelerin imali işleri.

8

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici
solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon
yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç
işçi çalıştırılamaz).

9

Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.

10

Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.

11

Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her
çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz).

12

Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc’nin
imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz)

13

Çırçır fabrikalarındaki işler.

14

Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç
haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.

15

Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması,
gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.

16

Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.

17

Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.

18

Selüloz üretimi işleri.

19

Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.

20

Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,
işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.

21

Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon
yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri
elektronik cihazlar) çalışılan işler.

22

Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi
yapılan yerlerdeki her türlü işler.

23

Her türlü mürekkep imali işleri.

24

Hayvan tahniti işleri.

25

Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.

26

Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri
perdahlama işleri.

27

Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan
bütün işler.

28

Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.

29

Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın
söndürme işleri.
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SN

Kadınların çalıştırılabilecekleri işler

İŞİN NEVİSİ

30

Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve
park yerlerinde yapılan işler.

31

Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi
işleri.

32

Her türlü siloculuk işleri.

33

Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri,).

34

Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması,
paketlenmesi ve dolumu işleri.

35

Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü
ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

Görüldüğü üzere kadınların ve 18 yaşından küçük, 16
yaşından büyük genç işçilerin çalışabileceği alanlar tek
tek belirlenmiş bulunmaktadır. Ancak; ihtisas ve meslek
öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş
kadınlar ve genç işçiler sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam
olarak güvenceye alınması şartıyla mesleklerine uygun
ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirler.
SAĞLIK RAPORU
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe
alımlarında, işin niteliği ve şartlarına göre dayanıklı
olduklarını ve çalışmaya elverişli olduklarına dair sağlık
raporu istenilmesi ve bu raporun 6 ayda bir yinelettirilmesi bir zorunluluktur. Bu raporlar işçi özlük dosyalarında
saklanmakla birlikte, istenildiği takdirde İş Müfettişlerine
gösterilmesi gerekmektedir.
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16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş
genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler

KADIN İŞÇİLERİN ÖZEL GÜNLERİ
Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap
edilir.
NUFÜS CÜZDANLARININ ONAYLI ÖRNEKLERİ
İşveren, çalıştırdıkları işçilerin nüfus cüzdanlarının
onaylı örneklerini saklamak ve istenildiği takdirde İş
Müfettişlerine vermek zorundadır.
Kadınların üretimden ziyade, daha çok idari kadrolarda
çalıştırılmaları, fiziksel olarak ağır şartlarda çalışmamaları,
çocukların ise hafif ve güvenli işlerde çalıştırılmaları temennimizdir.
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TORBA
KANUN ÖDEME
DÖNEMLERİ
ARZU BATUR YENER
SMMM

Uzun zamandır beklenen Torba Kanun yani 6552
Sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014
tarihinde 29116 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
146 maddeden oluşan Kanun ile birçok konuda
düzenleme yapılmıştır. Çeşitli Kamu borçlarına yeniden
yapılandırma hakkı tanıyan Kanunun 73. Maddesi ile
vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasının kapsam ve
şartları belirlenmiştir. Buna göre kesinleşmiş olan;
1) 30.04.2014 tarihinden önceki beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir
vergisi ikinci taksiti hariç),
2) 30.04.2014 tarihinden önceki tespitlere ilişkin
olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
3) 30.04.2014 tarihinden önceki idari para cezaları,
Kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırılacaktır.
Vergi aslı ve cezası aynı kalmakla birlikte vergi aslına
bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden
hesaplanacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
(özel usulsüzlük gibi) ise %50 oranında azaltılacaktır. Söz
konusu borçlar süresinde ödenmesi şartıyla kapatılmış
olacaktır.
Tatbik edilmiş olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade
edilecektir.
Ayrıca vergi dairesinden olan iade alacaklarına mahsuben borçlarını ödemek isteyenler yapılandırma başvuru
ve taksit süresi içinde mahsup için gerekli bilgi ile belgeleri tam ve eksiksiz olarak vergi dairelerine ibraz ederek
borçlarını kapatabilecekler. Burada dikkat edilmesi gereken hak edilen iade tutarının taksit ya da ödeme tutarına
yetecek miktarda olmasıdır.
Yararlanmak isteyen borçluların yukarıda belirtilen
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Yapılandırılan borçları taksitler halinde ödemek isteyenlerin başvuru esnasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitten hang-

isini talep ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
Taksitler için yeniden hesaplanan borçlara uygulanacak faiz oranları aşağıdaki gibidir;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15).
Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme
yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Fakat taksit süresinin uzatılmak istenmesi
mümkün olmayacaktır.
Ayrıca kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmenin uygun görülmesi halinde, ödemeler taksitler halinde kredi
kartlarına yansıtılacaktır.
Bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için
bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve
kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde
hükümlerinden yararlanılacaktır. Aksi halde bu kanundan
yararlanma hakkı kaybedilecektir. Ayrıca taksit tutarının
%10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil)
kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
İlk taksit Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
ay olan Aralık 2014’te başlayacak ve ikişer aylık dönemler hâlinde ödemelerin yapılması gerekecektir. Taksitlerin
ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması
hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda
bitecektir.
Borçluların Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular borçlu olunan vergi dairelerine yapılacaktır.
Birden fazla vergi dairesine borcu olanların her birine ayrı
ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca gümrük
vergileri için ilgili Gümrük Müdürlüklerine, emlak ve çevre
temizlik vergilerinde ilgili belediyelere, öğrenim kredisi
borçlarında YURTKUR’a başvurulacaktır.
Son yapılan düzenleme ile Başvuru tarihi 31 Aralık
2014’tür.
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SİGORTASIZ ÇALIŞAN
İŞÇİLERİN İDARİ
AÇIDAN HAK ARAMA
YOLLARI ?
GÖKHAN BEDİR
SGK UZMANI
1-Giriş
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Sigorta kavramı Kısa ve/veya uzun vadeli
sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi
olarak tanımlanmıştır.(1) Sigorta, işçinin çalışma yaşamı
boyunca, çalışmasını engelleyecek ( iş kazası, meslek
hastalığı,hastalık, doğum ) öngörülmeyen durumlar için
güvence altına alınmasıdır.Sigorta ayrıca kişinin çalışarak
geçirdiği yıllardan sonra emekli olduğunda asgari
yaşamını idame ettirebilmesinin garanti edilmesidir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre; “Her
şahsın gerek kendisi, gerek ailesi için, sağlığını ve
refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim
imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer
hallerde, Sosyal Güvenlik Hakkı vardır.” Sosyal Güvenlik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Devletin
vatandaşlarına tanımakla yükümlü bulunduğu insanlık
hakkı olarak kabul ve ilan edilmiştir. Ülkemizde ise sosyal güvenlik hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Anayasanın 60.maddesi “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlığı
adı altında düzenlenmiştir. 60.maddeye göre “Herkes,
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”(2)
denilmektedir. Sigortalı olmak vazgeçilmez bir haktır.
Sigortalı olmak zorunluluktur işçinin yada işverenin
iradesine bırakılmayacak kadar net ifade edilmiştir ve
buna akitlerle istisna konulamaz ki, bu husus 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
kesin olarak belirtilmiştir.
Bu çalışmada, Ülkemizin en büyük sorunlarından biri
olan Sigortasız çalışan ve/veya Sigortasız çalışmak zorunda bırakılan işçilerin İdari yoldan haklarını arama konusu ele alınmıştır.
2-Sigortasız çalışan işçilerin hak arama yolları
Sigortasız çalışan işçilerin, sigortasız çalıştığı sürelerinin tespiti için seçim serbestliği mevcuttur.kişiler ister
idari yoldan Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak
sigortasız çalışması ile ilgili tespit yapılmasını isteyebilir.
Bir diğer yol ise yargı yoluna (Hizmet Tespit Davaları)
başvurarak kişinin sigortasız çalıştığı sürelerin tespit ettirilmesi yöntemidir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus ise kişilerin
yargı yoluna başvurması için idari yollara başvurması
gerekmediğidir.Sigortasız çalıştığını iddia eden kişi
İdari yollara başvurmadan doğrudan yargı yoluna
başvurabilir.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan idari yollar tüketilmeden yargı yoluna
başvurulamayacağı ilkesi Hizmet tespit davalarında
geçerli değildir. Çünkü bazı durumlar vardır ki kişi iddia ettiği çalışmaları ancak Yargı yoluna başvurarak
kanıtlayacaktır. Örneğin elinde hiçbir kayıt belgesi olma-
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yan ancak herhangi bir işyerinde çalıştığına dair şahitleri
bulunan kişi ancak yargı yoluna başvurarak sigortasız
çalıştığını kanıtlayabilecektir.
2.1 İdari Yoldan Hak Arama
Sigortasız çalıştırılanlar için, işyerinde çalıştığı süre
içerisinde ilk müracaat etmesi/şikâyette bulunması gereken yer Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya
Merkez Müdürlükleridir. Müracaatlar/şikâyetler işçinin
çalıştığı işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez
Müdürlüğü’ne ve yazılı olarak, yani dilekçe ile yapılmalıdır.
Sözlü başvurular dikkate alınmaz. Şikâyet dilekçesi elden
verilebileceği gibi, taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
Şikâyet dilekçesinde işçinin çalıştığı işyerinin adı/
unvanı, adresi, işverenin adı, biliniyorsa işyerinin SGK
işyeri sicil (dosya) numarası, söz konusu işyerinde hangi
tarihler arası çalışıldığı gibi bilgiler açıkça yazılmalı, dilekçenin sağ altına şikâyette bulunanın isim ve imzası, sol
altına da şikâyette bulunanın TC Kimlik Numarası, açık
adresi, telefon numarası gibi bilgiler yazılmalı, şikâyette
bulunduğu işyerindeki çalışmalarına ait belgeler varsa
onların fotokopileri de eklenmelidir. Şikâyet dilekçesi
Kurum’a ulaştıktan sonra, ilgili Sosyal Güvenlik Denetmeninin elindeki iş durumuna, iş yoğunluna bağlı olarak
belli bir süre sonra şikâyet sahibi ile irtibata geçer ve
şikâyet sahibinin iddialarına ilişkin olarak ifadesini alır; bu
aşamada şikâyet sahibi –varsa- iddialarına ilişkin delil,
bilgi ve belgeleri de Sosyal Güvenlik Denetmenine verebilir.(3)
2.1.1 İşyerinde Sigortasız Çalışma Devam ederken Şikayetin Yapılması
Sigortasız Çalışma ile ilgili şikayetlerde çalışma devam ederken şikayetin yapılmış olması şikayetten sonuç
alınması bakımından çok önemlidir.Sigortasız çalışma
devam ederken yapılan şikayet üzerine Sosyal Güvenlik Denetmeni ilgili şikayet üzerine işyeri adresine giderek
yerel denetim yapar, işyerinde çalışan kişileri İşyeri durum tespit tutanağına alır. Sigortasız çalıştığını iddia eden
kişi gerçekten işyerinde fiili olarak çalışması varsa yerel
denetim sonucu kişinin çalıştığı tespit edilmiş olur.Kişinin
işyerinde kayıt dışı (sigortasız) çalıştığı süreler Sosyal
Güvenlik Denetmeni marifetiyle tespit edilmiş olur.
İşyerinde yerel denetimi gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Denetmeni sigortasız çalışan kişiye işyerinde ne zaman işe başladığını sorar, eğer kişi işyerinde yapılan
denetim tarihinden önce işe başlamışsa , denetim tarihinden önceki çalışmalara delil olacak belgeler işçinin elinde
mevcutsa yada şikayet sahibi sigortalının, işyerinde
çalışan diger sigortalıların, denetim sırasında işyeri mahalinde bulunanların, işyeri adresinde yapılan çevre
soruşturmasında veya işyeri işvereninin beyanından
sigortasız çalışan kişinin önceden beri o işyerinde çalıştığı
tespit edilebiliyorsa, sigortasız çalışan kişiye denetim tarihinden geriye dönük olarak hizmet kazandırılabilir.
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Örnek Bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak
aralıksız 5 yıldan beri sigortası bildirilmeden çalışan işçi
Sosyal Güvenlik Kurumu Alo 170 İhbar Hattına işyerinde
Sigortasız çalıştırılması ile ilgili şikayette bulunduğunu
düşünürsek, Sosyal Güvenlik Denetmenlerince Şikayet
edilen İşyeri adresinde 15.05.2011 tarihinde yapılan
yerel denetimde Şikayet eden kişi fiilen çalıştığı tespit
edildiğinde Kişi işyerinde 5 yıldan beri aralıksız çalıştığını
beyan etmiş ve Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından
tutanağa kaydedilmiştir. Şikayetçi kişinin çalışması ile ilgili
çevre esnafa sorulmuş çevre esnaf kişinin yaklaşık olarak
5 yıldan beri burada çalıştığı konusunda beyan verdiğini
düşünürsek. Kişinin iddia ettiği 5 yıllık süreye ait herhangi
bir kayıt belgesi olmaması durumunda Sosyal Güvenlik Denetmeni Tarafından Şikayetçiye denetim tarihinden(15.05.2011) geriye dönük olarak 1 yıllık (15.05.2010)
tarihe kadar hizmet verilebilecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan şikâyetlerde
sanılanın aksine sadece şikayette bulunan sigortalı
değil, İşyerinde yapılan yerel denetim sırasında işyerinde
sigortası bildirilmeden çalıştığı tespit edilen bütün işçiler
yararlanır. Yani İşyerinde yapılan denetimlerde sadece Sigortasız çalıştığını şikayet eden kişiyle ilgili işlem
yapılmayıp işyerinde çalışan tüm kişilerle ilgili genel
bir denetim yapılır.Sigortasız çalışan herkes tutanağa
kaydedilmektedir.Sigortasız çalıştığı tespit edilen kişiler
en az denetim tarihi itibariyle sigortaları başlar, uzun süreden beri sigortasız çalışan işçiler için ise tespit edildiği
takdirde geriye dönük olarak hizmet kazandırılabilir.
2.1.2 İşyerinden Ayrıldıktan Sonra Şikayetin
Yapılması
Eğer işçi işyerinden ayrıldıktan veya işten çıkarıldıktan
sonra şikayette bulunmuşsa, o taktirde durum daha
da zorlaşır. Çünkü her şeyden önce şikayet sahibinin o
işyerinde çalıştığını işyerinde denetim yaparak fiilen tespit
etme imkanı ortadan kalkmış olduğu gibi, işveren de
büyük bir maliyet ile idari para cezası ile karşılaşacağını
bildiği için, o işçinin kendisine ait işyerinde çalışmış
olduğu yönündeki iddiayı kabul etmez. Geriye iddia
edilen çalışmalarla ilgili olarak işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi kalmaktadır. Ondan da çoğu zaman
bir sonuç çıkmaz, çünkü incelenen işyeri yasal kayıt ve
belgelerinden sadece şikayet/iddia sahibi kişiye işveren
* Sosyal Güvenlik Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Adli Bilirkişisi
(1)16.06.2006 tarih 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2)Cumhur Sinan ÖZDEMİR 24 eylül 2007 tarihli makalesinden
3)http://www.taraf.com.tr/ramazan-canakkaleli/makale-sigortasiz-calistirilan-

tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmadığı,
herhangi bir ücret kaydının bulunup bulunmadığı araştırılır,
işveren sigortasız çalıştırdığı işçinin ücretini kayıtlarına
işlemediğinden dolayı da bundan bir sonuç çıkmaz.
Şikayet sahibinin elinde, söz konusu işyerinde çalıştığına
dair herhangi bir delil, belge de yoksa, eğer şikayet sahibi ücretini elden almışsa, elinde çalışmaları karşılığı
aldığı ücrete ilişkin herhangi bir belge/makbuz yoksa o
taktirde kendisine herhangi bir hizmet kazandırılamaz,
çünkü işveren kabul etmeden, herhangi bir delil - belge
olmadan sadece şikayet sahibinin iddiasına dayanarak
onun çalıştığının kabul edilmesi ve kendisine geriye dönük
hizmet kazandırılması mümkün değildir. Bu durumda
işçinin direkt mahkemeye başvurarak hizmet tespit
davası açması daha mantıklı olacaktır. Eğer şikayet sahibi işçi çalıştığı süre içerisinde ücretini banka aracılığıyla
almışsa veya elinde işverenden/işyerinden aldığı ücretlere
ait makbuz/belge varsa o taktirde mahkemeye gitmeden
önce çalıştığı işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl/
Merkez Müdürlüğüne şikayet dilekçesi vermesi daha uygun olur. Şikayet sonucu yapılan inceleme sonucunda,
belgelere dayalı çalışmalar tespit edilip, tespit edilen
çalışmaları kadar şikayet sahibine geriye dönük hizmet
kazandırılabilir.(5)
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İşyerinde sigortasız çalıştığı Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından yapılan denetimde tespit edilen kişiye
geriye dönük olarak hizmet kazandırmada 5510 Sayılı
Kanunda 1 yıl olarak süre sınırlamasına gidilmiştir.
İlgili maddede Kurumun Denetim ve kontrolle görevli
memurlarınca işyerinde fiilen yapılan tespitlerden kayıt
ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde,
hizmetlerinin Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalılarının geriye yönelik hizmetlerinin en fazla tespitin yapıldığı tarihten
geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır
denilmektedir.(4) Böylece İşyerinde kayıt belgeye dayanmadan çalıştığını iddia eden kişi sigortasız çalışması
ile ilgili şikayette bulunduğunda Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından çalıştığı tespit edildiği takdirde en fazla
işyerinde yapılan denetim tarihinden geriye doğru 1 yıllık
hizmet almaya hak kazanır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan şikayet sonrasında
yapılan inceleme hakkında şikayet sahibine Kurumca
yazılı olarak bilgi verilir.Şikayet sahibine verilen bilgide iddia ettiği çalışmalar tespit edilmişse onun hakkında bilgi
verilir eger iddia ettiği çalışmalar tespit edilmemiş veya
eksik tespit edilmişse, şikayet sahibine 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca İş
Mahkemesine Hizmet Tespit Davası açması konusunda
bilgi verilmektedir.
3-SONUÇ
İşsizlik, enflasyon ve yoksulluk, kayıt dışı istihdama
neden olan temel sorunlardan bir kaçıdır.İşsizlik ve enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, kayıt dışı istihdam
da yüksektir.Günümüzde sosyal güvenlik sisteminin iyi
yönetildiği ülkelerde bile sosyal güvenlik sistemlerinde
daha iyi hizmet vermek amacıyla değişikliklere gidilmektedir.Devletin verdiği hizmetlerden memnuniyetin yüksek
olması çalışanların kayıtlı olmalarına etki edebilmektedir.
Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında İşverenlerin
Sigortasız işçi çalıştırması konusunda eski sisteme
nazaran daha caydırıcı yaptırımlar getirmiştir. Gerek
sigortasız çalışma ile ilgili şikayet mekanizmasını ön planda tutulması gerek sigortasız çalışmanın tespiti halinde
işverene ağır külfetler getirmesi yıllar itibariyle Kayıt dışı
istihdamı azaltarak kişilerin Sistem dışında kalmasını
engellemiş, İşverenlerin ve Çalışanların sigortalılık bilincini
arttırmıştır.
Görüldüğü üzere Sigortasız çalışma ilgili şikayetin
yapılması kadar şikayetin hangi durumlarda nasıl
yapılması gerektiği önem taşımaktadır. Kayıt dışı
istihdamın önlenmesi ve azaltılabilmesi için sigortasız
çalışmanın olumsuzlukları konusunda halkın ve kayıt
dışı çalışanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kayıt dışı çalışmak zorunda bırakılan kişiler
hakların ne olduğunu öğrenilmesi haricinde, hakların nasıl
aranması gerektiği de önemlidir.
isciler-hakkini-nasil.htm
(4) 16.06.2006 tarih 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) http://www.isvesosyalguvenlik.com/anasayfa/dosya5.htm
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ŞİRKET VERGİ
BORÇLARINDA
SORUMLULUK
ÖZLEM ANNAÇ BİŞGİN
SMMM BAYANLAR KOMİSYONU
BAŞKANI

Şirketlerin vergi boçlarından dolayı ortakların sorumluluğu merak edilen konular içerisindedir. Mükelleflerimizden bu konu ile ilgili sorularla sıkça karşılaşmaktayız bu
konu ile ilgili bu yazımda bilgi vermek istedim . Şirketin
vergi borcu gibi kamu idarelerine olan ödenmemiş borçlarından ilk olarak ilgili şirket sorumludur. Şirket ayrı tüzel
kişiliğe sahip olduğundan dolayı sorumluluk şirkete aittir.
Şirket vergi borcunu ödemezse, öncelikle şirketin malvarlığı takip ediliyor ve alacaklı kamu idaresi, 6183 Sayılı
Kanun kapsamında ilgili şirketin malvarlığı için haciz ve
satış gibi takip yöntemlerini uyguluyor.

borçları başlığını taşıyan 6183 say ılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulu Hakkında Kanunun 35.maddesinde şirket
ortaklarının sorumluluğunu tanımlarken, Limited şirket ortaklarının şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından doğrudan doğruya sermaye hisseleri oranında
sorumlu olacakları belirtilmiştir. Öncelikle şirketin kendi tüzel kişiliğinden amme alacağının tahsili yönüne gidilecektir. Eğer şirketin tüzel kişiliğinden tahsili imkânsızlaşmış
ise şirketin kanuni temsilcileri ve ortaklarına tahsil cihetine
gidilebilecektir.

Şirket ortakların hiçbir sorumluluğu olmadığı anlamına
da gelmemektedir. Şirketin malvarlığından tahsil edilemez
veya tahsil edilemeyeceği anlaşılırsa, bu sefer şirketin ortaklar veya kanuni temsilciler için takip işlemleri başlatılır.

sı;

Mevcut kanun maddeleri ile bu konuyu bağlayıp irdelemekte fayda görmekteyim.Limited şirketin amme
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Amme alacağının şirketten tahsil imkânı bulunmama-Şirketin haczedilen mal varlığının, 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılan değerleme sonucu, tespit edilen değerlerinin amme alacağını karşılamaması veya satış yapılmasına rağmen amme alacağının tamamen tahsil
edilememiş olması,
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-Şirketin iflasının istenmiş veya iflasının açılmış olması
hallerinde amme alacağının iflas yoluyla takip sonucunda da tahsil edilemeyeceği kanaatinin oluşması,
-Borçlu şirketin yapılan araştırmalara rağmen bulunamaması, gibi alacaklı tahsil dairesinin takdir ve tespitine
dayalı hallerdir.
Burada sayılan hallerde limited şirketten tahsil imkanı
bulunmayan amme alacaklarını ödemek mecburiyetinde
olan hakiki veya hükmi şahıs ortaklar,6183 sayılı kanunun 3’üncü maddesi uyarınca amme borçlusu olup,bu
kanun hükümlerine göre takip edilecektir.

ÖRNEK YARGI KARARI
Tüzel Kişiliğin Vergi Borcundan dolayı Kanuni Temsilci
adına Ödeme Emri düzenlenmesi
Danıştay 9. Dairesi
Tarih

: 13.09.2012

Esas No : 2010/9101
Karar No : 2012/4583
VUK Md. 10
Tüzel kişiliği devam eden ve elde ettiği gelirler hakkında yeterli araştırma yapılmayan borçlu tüzel kişilik için
tüm takip yolları tüketilmeden vergi borcunun kanuni
temsilciden aranamayacağı hk.
İstemin Özeti: (…) A.Ş.’nden tahsil edilemeyen vergi
borcunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi
uyarınca davacı kurumdan tahsili amacıyla düzenlenen
11.04.2007 tarih ve 118 takip no.lu ödeme emrinin iptali
istemiyle açılan davayı Danıştay Dokuzuncu Dairesinin
bozma kararına uymak suretiyle reddeden Vergi Mahkemesinin kararının, dilekçede yazılı nedenlerle bozulması
istenilmektedir.
Karar: Uyuşmazlıkta, (…) A.Ş.’nden tahsil edilemeyen vergi borcunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
10. maddesi uyarınca davacı kurumdan tahsili amacıyla
düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı
Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin bozma kararına uymak
suretiyle, davacı kurumun atadığı kişilerin (…) A.Ş’ye ait
vergi borcunun doğduğu tarihte kanuni temsilcileri olup
yükümlülüklerini yerine getirmediği sabit olduğundan
dava konusu ödeme emirlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının, şirket hisselerinin satışının yapıldığı, kanuni temsilci-

lik sıfatlarının bulunmadığı, olayda zamanaşımı iddiasının
incelenmediği, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu
ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Kanun’un 10. maddesinde, tüzel kişilerle
küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin, kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve
varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği,
yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri
yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna
bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin
varlıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır.
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-Şirketin haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması,

Bu hükme göre tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilciler tarafından yerine getirileceği açık olup,
temsilcilerin ödevlerini yerine getirmeleri için, tarh döneminde kanuni temsilcilik görevini yürütmekte olmaları yeterlidir. Bir başka anlatımla, kanuni temsilci görevli bulunduğu süre ile sınırlı olarak vergi ödevlerini yerine getirmek
durumundadır.
Dava dosyası ve Dairemizin E. 2010/9102 esas kaydında kayıtlı dosyaya ekli tarh dosyasının birlikte incelenmesinden, kanuni temsilci sıfatıyla davacı kuruma tebliğ
edilen ödeme emrinin düzenlenme tarihinden sonraki
tarihlerde de, asıl borçlu (…) A.Ş. hakkında vergi dairesi müdürlükleri, mal müdürlükleri ile tapu müdürlükleri
nezdinde mal varlığı araştırmasının devam ettiği, diğer
taraftan asıl borçlu şirketin devredildiği kayyım yönetimi
tarafından verilen mal beyanın da yer alan araç ve arsa
hakkında haciz şerhi konulduğu, söz konusu menkul ve
gayrimenkulün satışı için gerekli işlemlere başlanılmakla
birlikte satışın yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı görülmektedir.
Öte yandan; asıl borçlu (…) A.Ş’nin tüzel kişiliği halen
devam ettiğinden, forma ve saha reklam gelirleri, futbolcu satışından elde edilen gelirler ve diğer gelirleri hakkında yeterli bir araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, vergi borcu bulunan şirket hakkında
amme alacağının tahsilini sağlamak amacıyla tüm takip
yolları tüketilmeden davacının kanuni temsilci olduğundan bahisle sorumlu tutularak adına ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, davayı
reddeden vergi mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne,
Vergi Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, oybirliğiyle
karar verildi.
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SORULDU. . !
“ MERHUMU NASIL
BİLİRDİNİZ ..? “
(HI HIK MATAANEZUN
ZAK ZUK )
KENAN YILDIZ
SMMM

Önce sağa, sonra sola selam verildi. İmam efendi
“Merhumu nasıl bilirdiniz?” dedi. “Susan birkaç kişi dışında, herkes iyi bilirdik” diye cevap verdiler.
İmam: “ Hakkınızı helal ediyor musunuz? ” dedi. “ Helal olsun ” diye cevapladılar.
Müteveffanın oğlu “Benim babam bu kadar nane
yedi, nasıl gür ses çıktı ? dedi içinden. Sonra arabaya
götürdüler, tabutun ucundan tutmak için herkes kendini
öne attı, birbirlerinin ayaklarına basarak ,bir kargaşayla
arabaya koydular, mezarına indirilirken de öyle oldu ,sonra toprak atmak için var olan iki kürek elden ele dolaştı,
o sırada duvar üzerinde oturan Reşo dayı , ben de atmalıyım diye düşündü ,yanı başındaki gence , gel diye
gözüyle işaret ederek yanına kattı, attılar, attılar….
Sonra imam efendi defin merasimini eksiksiz tamamladı.
İmamın hemen karşısında duran, kısa boylu, 45 yaşlarında bir adam telaşla imama yaklaşarak kulağına kısık
bir sesle “ Yahu hocam bu soruları sormasak olur mu demiştim, sende olur demiştin ama, yine de sordun, benim
olur halim kalmadı ya aksini söyleselerdi ? ” dedi.
Hoca sakin bir eda ile “Kardeşim biz günde altı,yedi
defa soruyoruz, bir şey olmaz , zaten cemaat de biliyor
usulen sorduğumuzu, biz usulen soruyoruz onlar da usulen cevap veriyorlar.”
“ Hocam tamam da ya iyi bilmezdik ,helal etmiyoruz
diyen olsaydı ne diyecektin ? İmam sitemli bir bakışla
“Oğlum hele git , cenazeyi bekletme , zaten gün sayıyorum iki hafta sonra emekliliğimi isteyeceğim…“ dedi.
Önce SON gelenler gitti mezar başından ,sonra İLK
gelenler.
Reşo dayı evine geldi, yemeğini yedi, sonra karyolasına gidip uzandı, Zekiye bacı üzerine yorganı örterken
çok yorulmuş diye söylendi kendi kendine, Reşo dayı televizyonda kanalları gezmeye başladı……
“Kütahya Emet’te sizlere özel beş yıldızlı tatil köyü
,dededen toruna her yıl bir hafta tatil fırsatını, kaçırmayın. Bugüne özel fiyat 1.099.-TL devre tatili alan herkese
değeri 999.- TL olan 1 büyük 1 küçük bisiklet veriyoruz.”
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“Eveet bir seyircimiz meyl atmış şöyle diyor “ Benim
halamın oğlunda, bu dediğiniz dayıbet hastalığı çıktı,
şimdi bu oğlan, benim bacımın oğlunun kızı ile evlenecek,
bu kızı buna verelim mi ? Mutlu olurlar mı ? Yoksa bulaşır
mı..? Doktor bey bir cevap verse “ demiş.
“Ahmet hocam, biz geçenlerde bir vakfa kurban parası havale ettik, bayram sonrası , adımıza kesilen kurbanın
resimlerini de bize gönderdiler. Ancak bu resim , kurban
sipariş eden tüm tanıdıklarımıza da gelmiş, gülümseyen
KOYUN da KASAP da aynı ,ARKADA görülen AĞAÇ ve
ADAMLAR bile aynı..!
“Şimdi benim üç sorum var hocam ;
BİRİNCİSİ ,acaba biz dolandırıldık mı ? Böyle düşünmekle de günaha girmedik inşallah, bizim için bir düşünüp cevaplar mısınız?
İKİNCİ sorum şu hocam, resimdeki, kasap ta ,koyun
da sırıtıyor, hele kasap neyse de, kurban edilecek koyun
neden sırıtır ki hocam ?
ÜÇÜNCÜSÜ ,hocam koyunun iki kaşının ortasında
biri uzun biri kısa ince iki çizgi vardı, acaba bunun bir
anlamı …..”
“Sistem C şıkkını kilitlesin mi.? Evet kilitlesin.Sistem C
şıkkını kilitledi , bilirseniz bizden tamı tamına ………”
“ ….den ocaklarında işçilik yapmak isteyenlerin sayısında, neden patlama yaşanıyor ? Bu sorunun cevabı 21
deki haber saatımızda bizden ayrıl……”
Siyah sakalı, üzerinde beyaz gömlek ,yeşil cübbe
, sağ elinde ceviz ağacından yapılmış bir baston vardı
. Evin merdivenlerinden yukarı çıktı, yanıma geldi önce
yüzünü seçemedim selam verdi.Yaklaşınca bildim ….
Ey Reşo ben geldim tanıdın değil mi ? Bende senin
gibi, o merhumun içini dışını bilenlerdenim, bilirsin dedi.
Malum patates yetiştirenler derneği başkanı iken ,derneğe hibe edilen demirbaşların fatura bedellerini dernek
kasasından çekmedi mi..?
Menfaat ve eksiklerinden dolayı kendine her konuda
biat etmiş, evet efendim, öyledir efendim, siz daha iyi bilirsiniz efendim diyen, dalkavuklarını yanına almadı mı..?
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boyu üyeniz olmayan, patatesi görse tarla faresi zanneden ceketçi Ali ’nin oğlu Recep’ in kullanmasına göz
yummadı mı ? Şahsı adına gönderdiği çelenk ve tatlıların
parasını derneğe yıkmadı mı.? Üyelere sulama motoru
alımında kendi motorunu beleşe çıkarmadı mı..?
Hani şu kiraya verme işi ile bir de seçimler var onu
da hatırladın mı..Reşo ?

Hatırlarsın hatırlarsın

devam edeyim mi Reşo..? Etme mi dedin..? Olur aha
bıraktım..

ulaştıklarını açıkl…...”
“….. ciler Sinop ta bir vatandaş ,esnafın huzurunda
ucuz etten yahni yaptı ”
“…..etisyen Leman Hanım birazdan ekranlarımızda
olacak ve sizlere ,üç günde üç kilo verdiren , üç kabak
çekirdeğinin yarattığı, mucizeleri ortaya çıkaran ,L333
diyet formülünün sırlarını açıklayacak. Leman hanım,
milyonlarınız cebinizde, üç kabak çekirdeği midenizde
kalsın diyor. Sakın bizden ayrılmayın.”

Peki sen Reşo tüm bunları gördüğün bildiğin halde
konuşmadın, hatta üstüne üstlük sen oğlumu dernek
sulama dağıtım komisyonu başkanı yapacak diye merhum için oy dilenciliğe de çıkmıştın….hııı Reşoo niye
kıvranıyorsun ?
Daha bu ilk ziyaretim sadece uyarmak için geldim,
bir şey yapmayacağım korkma ,konuş Reşo ,her yerde HAK,HUKUK, VİCDAN ,AHLAK,ÖBÜR DÜNYA NUTUKLARI ATIYORSUN İKİYÜZLÜ REŞO, EVİNDE AYNA
YOKMU ? ONA BAKDA YÜZLEŞ REŞO.DUUR DUR
KIVRANMA REŞO KIVRANMAAA “
Reşo’nun dili tutulmuştu. “Bana ne dedilerse onu ya
yaa yaptım. Ölmeden önce söy söy le lemek istedim
dedikodu olur, hem sen kötü olma ,sa saa sana ne
elin doğrusu sen mi kaldın.? Sonra seni kimse sevmez
“ dediler.
Ölürse söylerim

bunu tava yapıp yedikleri hususunda çok net bilgilere
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Derneğinizin üyesi Hacı Atıf ’ın üretici ruhsatını yıllar

dedim ölünün arkasından kö kö

kötü söylenmez ,he he her doğru heer ye ye yerde
söylenmez dediler….”
Yan odadan görültü ve inilti seslerini duyan Zekiye
bacı korku ve telaşla Reşo dayı ‘nın yanına koştu Reşo
boğuluyormuş gibi “hıı, hıı hu tuu aduu“ diye sesler çıkarıyor göğsü kalaycı körüğü gibi inip kalkıyor, karyolası
beşik gibi sallanıyordu.
Zekiye bacı kan ter içinde kalmış Reşo’ yu ,kalk kalk
ne bu halin deyip defalarca salladı. Reşo sanki başka bir
alemden gelmiş, cin çarpmış gibi Zekiye bacının yüzüne, pel pel bakıyor,“ HI HIK , MATAANEZUN ZAK ZUK
… HIK …HIK…! “diyerek anlamsız kelimelerle homurdanıyordu…
Nice sonra kendine geldi Reşo dayı , omzunun altında sıkışmış olan televizyon kumandası , ekranı bir o
kanala bir bu kanala atlatıyordu…..
“ Sayın seyirciler bilim adamları ,insanoğlunun patlıcan ve patatesi tanımazdan önce domatesi bildikleri ve

“.……E EE EEE E UYUSUNDA BÜYÜSÜN NİNNİ
AMAN DA NİNNİ NİİİNNİ NE GÜZELDE UYURMUŞ
NİİİNNİ…..
Zekiye bacı yorganın altına sıkışan kumandayı almak
için yorganı kaldırır kaldırmaz “AMAAAN “ dedi YÜZÜNÜ BURUŞTURARAK BURNUNU TUTTU öfkeyle kumandayı alıp televizyonu kapattı ….
Reşo dayı ” HEE HEE ALTIMA YAPTIM BAKIP DURMA, BİR BARDAK SU GETİR“ dedi. Zekiye bacının acele ile getirdiği bir bardak suyun yarısını, Reşo dayı titreyen elleriyle yorganın üzerine döktü. Zekiye bacı : “Belli ki
kötü bir rüya görmüşsün ”dedi. Anlatsana anlatsana diye
salladı Reşo’yu. Reşo, bekledi…. bekledi…,bekledi…..
Nice sonra, nefesi daha rahat alıyor, rengi yerine
geliyordu, sol eliyle anlındaki terleri silerken derin derin
içini çekti, yanaklarından akan birkaç damla gözyaşını,
Zekiye bacı ,eşarbının ucuyla silerken ” Reşo söylesene,
söylesene ”dedi.
Reşo bardağın dibinde kalan iki yudum suyu içti , bir
iki nefes daha aldıktan sonra..….
“ Oof of , rüyası böyle olursa ,gerçeği nasıl olur,
aman yarabbi “ dedi.
Başını çevirdi gözlerini hafif kısarak uzun uzun baktı
Zekiye bacının yüzüne ,sonra
sağ elini, Zekiye bacının omuzuna koyarak daha da
yaklaştı.
Tok bir sesle “ Zekiye ,Zekiye ,sen sen ol,usulen sorulana usulen cevap verme.
ALLAH’A HESAP VEREBİLMEN İÇİN
ÖNCE KENDİNE HESAP VERMELİSİN
KALBİN TASTİK ETMİYORSA, DİLİN DE BUNU SÖYLESİN.
YOKSA SEN‘DE, BENİM GİBİ, ALTINI KİRLETİRSİN…”
Dedi.
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ERP SİSTEMLERİ VE
MALİ MÜŞAVİRLİK
ÜZERİNE
İsmail TEKBAŞ
SMMM
I.GİRİŞ
Bu makale mesleki tecrübesi on beş yılın altında
olan meslek mensuplarına ithafen yazılmıştır.
Klasik söylemler vardır; “Dünya globalleşiyor, teknoloji çağında yaşıyoruz, sosyal medya artık hayatımızın
bir parçası oldu” gibi. Bu yazıya böyle klasik söylemlerle
başlamayacağız. Ancak şunu söylemek gerekir: Yaşadığımız çağ “değişim çağıdır ve bu değişim dünya tarihin
de görülmemiş hıza ulaşmıştır. Tabi değişim sürecinden
tüm mesleklerde olduğu gibi mali müşavirlikte hak ettiği
payı fazlası ile almaktadır.
Bu makalemizde ERP nedir, ERP sistemlerinin gelişimi, avantajları ve dezavantajları, Dünya ve Türkiye pazarındaki yeri ve ERP sistemlerinin mali müşavirlik mesleğine etkileri konularına değinilecektir.
II. ERP NEDİR?
İngilizce ismi “Enterprise Resource Planning” olup kısaltması ERP’dir. Türkçe karşılığı ise, Kurumsal Kaynak
Planlamasıdır. İşletmenin tüm kaynaklarının birleştirip, en
iyi verimi almak için kurulmuş entegre sistemlere denilmektedir. İşletme bünyesinde bulunan departmanlar
arasında kullanılan farklı sistemler, hem genel sistemi
hantallaştırmakta hem de bilgiye ulaşımı pahalı ve zahmetli hale getirmektedir. ERP sistemleri işletmelerdeki
departmanlar arası entegrasyonu sağlayarak, bilgiye en
doğru ve en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlamaktır. Bu sistem ile bir holdingin idaresi dahi tek noktadan yapılabilmektedir.
ERP sistemleri, tedarik zinciri, yönetimi, stok yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal
muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi ve bunlar gibi diğer veri tabanlı yönetim
faaliyetlerini birbirlerine entegre etmekte ve bu faaliyetleri
otomatikleştirmektedir. Diğer bir deyişle, ERP işletme içi
entegrasyonu sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmekte ve
böylece de yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı diğer klasik sistemlerin tersine,
daha ekonomik, daha hızlı ve daha doğru bilgiyi en kısa
zamanda kullanıcıların istemine sunmaktadır.
III. ERP SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI, DÜNYA VE TÜRKİYE
PAZARINDAKİ YERİ
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ERP sistemleri 1990 yıllarının başlarında, kurumlara
yönelik bir çözüm aracı olan Malzeme İhtiyaç Planlamanın (MRP) ihtiyaçları yeterli ölçüde karşılanmaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Gelişim sürecinde gelinen nokta
ile ERP çözümleri, orta ve büyük ölçekli kurumlar başta
olmak üzere, üretim ve ticaret sektöründeki kurumların
geri planda yer alan sipariş yönetimi, finansal muhasebe,
stok kontrol, depolama ve dağıtım, aktif kaynaklar yönetimi, insan kaynakları gibi bölümleri ile ön planda yer alan
satış ve pazarlama, elektronik ticaret ve tedarik sistemlerinin bir arada fonksiyonel organizasyonunu sağlamıştır.
•Avantajları
ERP sistemlerinin temel avantajı, işletmenin tüm departman ve fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleştirerek, karar mekanizmasının daha doğru ve daha hızlı
bir şekilde karar almasını sağlamaktadır. İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan çok sayıda bölümün aynı
sistem içinde bir araya getirilmesi ve aynı veri tabanını
kullanılmasını sağlamaktadır. ERP sistemlerinin kusursuz
en önemli artılarından biride modüler yapı da olmasıdır.
•Birçok probleme karşı hazır çözümler,
•İşletme fonksiyonlarının bütününün entegrasyonu,
•Kişilere bağımlılığın ortadan kalkması,
•Kurum içi bilgi paylaşımının kolaylığı,
•Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde kolaylık,
•Yeni teknolojilere otomatik adaptasyon sağlanması,
•Test edilmiş bilgilerin/uygulamaların işletmeye transferi,
•Satın alma, envanter yönetimi, maliyetleme arasında
sistem oluşturulması,
•İşletmenin tüm operasyonun her alanı ile ilgili veri toplaması ve her işlemin kronolojik tarihini oluşturması.
•Dezavantajları
ERP sistemleri işletmeler için maliyetli bir projedir.
Özellikle ERP sistemine geçişlerde işletme personelleri
direnç oluşturabilir. ERP sistemlerini kullanacak personele yeterli düzeyde eğitim verilmemesi projenin başarısını
doğrudan etkilemektedir. Şu unutulmamalıdır ki: “ERP
sistemlerinin başarısı kadar başarısızlıkları da ünlüdür.”
•Başarı işgücünün niteliği ve tecrübesine bağlıdır.
•İşe yeni alınan çalışan iş konusu ile mevcut ERP sistemi
arasında bütünlük sağlayamayabilir.
•Bazı sistemlerdeki kişiselleştirmeler, ERP sisteminin yapısını değiştirebilir, ancak çoğu sistem genelde buna izin
vermez.
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Dünya çapında ERP sistemleri pazarının hacmi 25
milyar $ civarındadır. Pazardan en büyük payı 1972 yılında Almanya’da beş eski IBM çalışanı tarafından kurulan
SAP (“Systems Analysis and Program Development”) almaktadır. Sırayla Oracle, Sage, Infor, Microsoft ve Kronos gelmektedir.
Türkiye’de ERP sistemlerinin pazar hacmi ise 100
milyon $ üzerindedir. Pazar payı sıralamasında SAP,
ORACLE, LOGO, NETSİS ve diğer markalar gelmektedir.
Yine Dünya’nın önde gelen birçok firması ERP sistemlerini kullanmaktadır. Temel amaçları, büyüklükleri
küresel çapta olan firmalarının kontrollünü ve yönetimini
daha kolay ve daha hızlı yapabilmektir.
•ERP sistemlerinde vaat çok tatmin az mıdır?
ERP projelerine, doğru bir danışman şirket, doğru bir
yaklaşım ve iyi bir ekip ile yola çıkmak ve işe başlamak
çok önemlidir. Aksi halde aylarca harcanan emek, yoğun
bir mesai ve yüksek bir maliyet sonucunda risk olarak
karşınızda büyük bir yıkım bulabilirsiniz.
Başarılı bir proje sonucunda kullanıma geçilen
ERP sistemin de onlarca insan tarafından günlerce emek
verilerek hazırlanan bir rapor, kısa bir sürede hazırlanabilmektedir. ERP sistemleri mekân ve zaman kavramlarını ortadan kaldırmakta ve dünyanın her hangi bir yerinde sisteminizdeki istediğiniz bilgiye veya rapora çok kısa
bir sürede ulaşabilmenizi sağlamaktadır.
ERP sistemleri için “vaat çok tatmin az” eleştirisi, sizin ERP sistemlerine yaklaşımınız ile doğrudan orantılıdır.
Doğru bir yaklaşım ile yola çıkarak başarılı olduğunuz
bir ERP projesi soncunda, sistemi kullandıkça ne kadar
doğru bir karar verdiğiniz sonucuna ulaşacaksınızdır.
IV. ERP SİSTEMLERİNİN MALİ MÜŞAVİRLİK
MESLEĞİNE ETKİLERİ
Muhasebe için beyan etmek, bildirimde bulunmak,
kayıt girmek geçici kavramlardır. Muhasebe tüm bu kavramların üstünde ve ötesindedir. Muhasebe; analiz, yorum ve strateji bilimidir. Mali müşavirlerin görevi ise bu

misyonu üstlenmektir.
İşte tam bu noktada ERP sistemleri mali müşavirlerin en büyük yardımcısıdır. ERP sistemlerinde muhasebe
ile ilgili tüm kayıt ve bilgiler ilgili bölümler tarafından girilmekte ve tüm bu veriler muhasebeye aktarılmaktadır.
Bundan sonra mali müşavirin görevi bu veriler sonucunda yorum ve analiz yaparak şirketin durumu ve geleceği
hakkında rapor oluşturmak ve yönetime sunmaktır.
ERP sistemleri, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin gelişimini pozitif yönde doğrudan etkilemekte
ve hantallaşmış klasik sistemlerinin aksine daha hızlı ve
daha güvenli bilgiye ulaşımı zahmetsiz hale getirmektedir. Angaryaların kölesi haline gelen mesleğimizi hak ettiği yere taşıyan önemli kaldıraçlardan bir tanesidir.
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•ERP sistemi tarafından önerilen, sanayi standardındaki bir yeniden mühendislik işlemi, şirketin rekabet gücü
avantajının kaybına yol açabilir.
•ERP sistemi oluşturmak çok pahalı olabilir.
•ERP sistemleri genellikle özel iş akışları ve iş alanlarına
adapte edilmesi zor sistemlerdir, bu da şirketlerin çeşitli
kayıplarının ana kaynağıdır.
•Sistemi verimsiz ya da iyi kullanamayan bir departman
ya da kullanıcı, diğer departmanları veya kullanıcıları da
olumsuz şekilde etkileyebilir.
•Departmanlar arasındaki hassas iç bilgilerin paylaşılması zorluğu nedeniyle, yazılımın verimliliği azalabilir.
•Dünya’da ve Türkiye’de ERP Pazarı

V. SONUÇ
Dünyanın her yerinde Maliye Bakanlıklarının temel
amacı adaletli bir vergi sistemi oluşturarak, kişilerin gelir
düzeyine göre adil bir şekilde vergi toplamaktır. Maliyenin vergi toplamak amacının dışına çıkarak, muhasebeye
yön vermek ve kontrol altına almak istemi, muhasebe
üzerinde baskı kurmakta ve muhasebe bilimin gelişmesini kısır bir döngüye dönüştürmektedir. Bu uygulama
sonucunda toplum ve meslek mensupları arasında muhasebe sadece mali idarenin istemiş olduğu beyanları
yapmak için bir araç olarak düşünülmektedir. Hâlbuki
daha öncede bahsettiğimiz gibi muhasebe; analiz, yorum ve strateji bilimdir. Bu noktada en büyük yardımcısı
ise ERP sistemleridir.
ERP sitemleri meslek mensuplarını kayıt girmek ve
beyanname hazırlamak gibi klasik uygulamalarının dışarısına iterek, esas görevleri olan kontrol, analiz, yorum ve
strateji geliştirmelerinin önü açmaktadır.
Yine günümüz rekabet koşulları göz önüne alındığında kurumsallaşma ve iç denetim için ERP sistemleri bulunmaz bir argümandır.
Makalenin Sözü ; “Bir Roma Özdeyişi Şöyle der :
“Cennet yere inecek olsa da adalet yerini bulmalı” (Fiat
justica et ruat caelum!)
Hoşça Kalın…
KAYNAKÇA
Vikipedi
ERP Committee Turkey-Türkiye Kurumsal Çözüm Rehberi-2013
Uğur Kağan DİNÇSOY ERP İmplementasyonu Projelerinde
Denetim Sürecinin Önemi ve Karşılaşılan Riskler Deolitte TürkiyeY.Doç.Dr. Volkan DEMİR, Arş.Gör. Oğuzhan BAHADIR Kurumsal kaynak Planlaması (ERP) Sistemlerin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri
Fikret ÇOŞKUN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Kurumsal Kaynak Planlama
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E-PARA MI?
DİJİTAL PARA MI?
M.EMİN TATLI
SMMM

“Deniz kabuğu, kıymetli metal, deri, kağıt, plastik, sanal paradan sonra Dijital paraya mı geçiş yapacağız?”
Paranın tarihi;
Para dediğimiz şey bir takas birimi olarak ortaya
çıkmıştır. Bunun öncüleri sanılanın aksine Lidya’lılar değil
Asur kavmidir. ( M.Ö. 7.yy. tarihinde Asur kralı Sanherip’in
tarihi kaynaklarda yazılan verilere göre ” Tanrıdan aldığım
ilhamla kilden bir kalıp yaptım, içine bronz döktüm ve
yarım şekel paraların üzerinde olduğu gibi üzerilerine
farklı hayvan motifleri yaptım” sözlerinden anlaşılacağı
üzere, kalıplara döktürdüğü sikkeleri bronz madeninden yapıldığı ve bir değişim aracı olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır.) Asurlar parayı bulmuş ve bronzdan
para dökmüşlerdir. Ancak Lidya’lılar daha sonra bunu
altın olarak döktüklerinden Lidya parası daha değerli ve
önemli hal almıştır. Bu nedenle Lidya’lılar tarihte ön plana
çıkmıştır.
Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli
metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak
kullanılmıştır.
M.Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır.
İlk kağıt para ise M.S. 806 yılında yine Çin’de ortaya
çıkmıştır. Batıda kağıt paraların basılması ve kullanılması
17 nci yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. İlk kağıt paranın
1690’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde Massechusetts Hükümeti, İngiltere’de ise “Goldsmiths” ler
tarafından basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı, 1694 yılında
İngiliz Merkez Bankası ve daha sonra diğer ülke merkez
bankalarının kurulması ile de yaygınlaştığı görülmektedir.
Tarihteki ilk madeni para basım yerinin Anadolu
olması özellikle uygarlık gelişiminin göstergesi olarak oldukça önemlidir. Anadolu bu üstünlüğünü sürekli devam
ettirmiştir. Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan
Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane’de kurulmuştur.
Simkeşhane İstanbul’un fethinden sonra darphane
olarak inşa edilmiştir, fakat hazine ve darphane kısa bir
sure sonra daha güvenli olsun diye Topkapı Sarayı’na
taşınınca simli iplik eğrilen yer anlamına gelen simkeşhane
adını almıştır.
Para basmak bir üretim ve tüketim işidir;

korunması için güvenlikli bir sistemin oluşturulması,
taşınması ve dolaşımdaki yerini alması için çeşitli
organizasyonların hazırlanması, sahtecilik unsurları, elektronik para sayma ve saklama sistemlerinin maliyetleri vb.
bir sürü görünen ve görünmeyen maliyetlere katlanılması
gerekmektedir. TC. Merkez bankası verilerine göre
Bir banknotun üretim maliyeti yaklaşık 4,5 – 5 cent
civarındadır. 5 TL’lik bir banknotu hesap ettiğimiz zaman
% 10 ile % 20 sine denk gelen bir maliyet oluşturmaktadır.
Bu pencereden bakılınca para basmak ve dağıtmak bir
üretim ve tüketim işidir. Kısaca üretim işletmesi olarak da
değerlendirilebilir. Ancak işletmelerin karlı olası beklenir.
Paraya ulaşmak zaman ister;
Tufts Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre
her ay ortalama 28 dakika sadece kağıt para çekmeye
yürümek ya da nakite ulaşmak için kayboluyor. Asıl problem ise bu zaman kaybından öte ülkelerin mali politikaları
dolayısıyla ekonomik büyümeleri de kağıt paradan etkileniyor.
2013 yılı verilerine göre Dünyadaki dolaşımdaki
para miktarı ve basım maliyeti;
Ülke
Dolaşımdaki Para Tutarı (USD)
Türkiye
80.720.000.000,00
İsviçre
525.900.000.000,00
Avustralya
526.500.000.000,00
Kanada
699.100.000.000,00
İspanya
777.300.000.000,00
Fransa
810.100.000.000,00
İtalya
1.138.000.000.000,00
Almanya
2.158.000.000.000,00
Amerika Birleşik Devletleri
2.612.000.000.000,00
Çin
5.532.000.000.000,00
Japonya
5.604.000.000.000,00
Diğer 129 ülke toplamı
6.020.399.890.000,00
Avrupa Birliği
6.736.000.000.000,00
141 Ülke Toplamı
33.220.019.890.000,00
Dünyadaki dolaşımdaki para tutarına göre paranın maliyetini hesaplayalım;
Paranın basım maliyeti birim başına 0,05 cent olarak
hesaplanmaktadır. Şöyle ki;
Birim başına basım maliyeti (USD)
0,05
Toplam para maliyeti (USD)
1.661.000.994.500,00

Para basmak için darphanenin kurulması, paranın
52

GSMMMO

mali analiz

Sayı:78 • Kasım - Aralık • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı

Dünyada dolaşan paraların maliyeti bu kadar çokken hemen dijital paraya geçilmesi devletlerce planlanmalıdır. Ayrıca
paraya ulaşma maliyeti için de bulunan basım maliyetleri de faiz artışına neden olmaktadır. Tabi paranın basımı,
dağıtımı ve korunması için ödenen maliyetler faiz artışına çok az etki etse dahi sonuç da bu maliyetler arasında
sayılmıştır.
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2013 yılı verilerine göre Dünya’daki dolaşımda olan para
Avustralya
2%
Kanada
2%

Japonya
17%
Fransa
2%

Almanya
7%

Kredi kartları ve Banka kartlarının durumu;
Kredi kartları ve banka kartları plastik kart olarak tabir
ettiğimiz kart sistemleri biraz duruma çözüm olmuştur.
Ancak kart basımı maliyetleri, saklanması korunması gibi
maliyetleri vardır. Kaybolması veya çalınması durumlarında
sorunlar ve mağduriyetler çıkmaktadır. Sahtecilik unsurları
da dikkate alındığında gereken öneme kavuşmuştur.
Sanal para veya dijital para;
Dünyadaki yeni trend paranın dijital olması ve bilgisayarlar üzerinden hareket ettirilmesidir. Bitcoin adlı bir para
birimi ortaya çıkmıştır. Bit bir bilgisayar terimidir ve en
küçük bilgisayar yazılımı anlamına gelir. Coin ise bozuk
para anlamındadır.
Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez
bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik
bir para birimidir. Noktadan sonra 100-milyonuncu
basamağa kadar birimlere ayrılabilir.
Bitcoin ağı 3 Ocak 2009’da hayata geçti. Manifestonun
yazarı Satoshi Nakamoto’dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla
sınırlıdır.
22 Temmuz 2013 tarihi itibariyle dolaşımdaki Bitcoin’lerin
toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindedir.
Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık
bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler
diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten
hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece
toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır.
Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash
algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan
ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada
bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya
sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir.

Böylece Bitcoin’ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok
kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini
içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç)
bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı
önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen
ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir)
yarıya düşürülür.
Dijital paraya güvenmek;
Dijital para belirsiz kurumlar tarafından değil ancak
merkez bankaları tarafından oluşturulmalı ve yönetilmelidir. Bilindiği üzere para akışkan ve ürkektir. Bu nedenle
güvenli kurumlar tarafından yönetilmelidir.
Merkez bankaları faizi dijital parayı kullanarak düşürebilir;
Kağıt paranın merkez bankalarının politika faizini sıfıra
yaklaştırmasını zorlaştırdığını söyleyen Rogoff özellikle bu
yüzyılda kağıt paranın getirdiği sınırların daha da görünür
hale geldiğini ifade ediyor. Faiz oranlarının genel olarak
düşük olduğu bir dünyada merkez bankalarının tüm
yükümlülükleri elektronik olsaydı, negatif faiz oranların
cüzi etkilerle uygulanabileceğini söyleyen Rogoff ’a Michigan Üniversitesi ekonomisti Miles Kimball da katılıyor.
Kimball bir süredir faizde sıfır limitinin dijital paraya
geçerek aşılabileceğini savunan yazılar yazıyor. Ekonomistler günden güne kağıt paranın da altın gibi büyümeyi
aşağı çeken ve deflasyonel olduğunu savunuyor. 21’inci
yüzyıla uygun bir mali politikada kağıt paranın ayak bağı
olduğunu düşünenlerin sayısı günden güne artıyor.
Kaynak;
http://www.tcmb.gov.tr/ytlkampanya/sss.php
http://money.howstuffworks.com/how-much-money-is-in-the-world.htm
http://www.federalreserve.gov/faqs/currency_12773.htm
https://bitcoin.org/tr/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
http://www.tufts.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
http://www.kenrogoff.com/
http://www-personal.umich.edu/~mkimball/
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ROMA’DA YAPILAN
19.DÜNYA MUHASEBE
KONGRESİ
ALİ İHSAN KAYA
YMM GAYMMO Başkan Yrd.
“Geçmişten Çıkarılan Dersler ve Geleceği İnşa Etme”
ana temasıyla 9-13.Kasım.2014 tarihlerinde İTALYA’nın
ROMA Kentinde düzenlenen 19.DÜNYA MUHASEBE
KONGRESİ’ne GAZİANTEP YMM ODASI adına, Odamız
Yönetim Kurulu üyesi Oda Sekreterimiz YMM. CENGİZ
KALFE ile birlikte hem odamızı, hem de GAZİANTEP’i
temsilen katıldık. Kongreyle ilgili TÜRMOB sitesinde bir
özet rapor yayınladı. Bu yüzden ben yalnızca dikkatimi
çeken konuları aktaracağım.
•Kongreye 61 ülkeden yaklaşık 4.000 kişi katıldı.
TÜRKİYE 80 kişi cıvarında bir katılım sağladı. Açılışta
katılım sağlayan bazı ülkelerin isimleri sayıldı ve alkışlandı.
Ancak TÜRKİYE’ nin adı okunmadı.
Bunun sebebini Eski Türmob Başkanı ve Eski Devlet
Bakanı Sayın MASUM TÜRKER’e sorduğumda; “Açılışta
100’den fazla katılım sağlayan ülkelerin isimlerinin
sayıldığını” söyledi. Bu duruma üzüldük tabii. Bu arada
en fazla katılımın yaklaşık 1.100 Katılımcı ile NİJERYA’ nın
ve 500 katılımcı ile BREZİLYA’nın olduğunu öğrendik.
•Bu arada Sayın MASUM TÜRKER’in daha önce
IFAC.Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişken 3 yıl görev
yaptıktan sonra IFAC. (International Federation of Accountants) (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu)
Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıllığına yeniden seçilmiş
olduğunu Ülkemiz adına memnuniyetle öğrendik.
•Kongreye Türkiye’den YMM ve SMMM ODALARI ile
TÜRMOB’dan başta Genel Başkan NAİL SANLI, Genel
Başkan Yardımcısı ÜNAL AYDIN, Genel Sekreter YÜCEL
AKDEMİR ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri
Katıldı.
•Ayrıca MALİYE BAKAN YARDIMCISI Sayın
YMM. ABDULLAH ERDEM CANTİMUR’da MALİYE
BAKANLIĞI adına Kongreye katılmıştır. Yine Kongreye
KAMU GÖZETİMİ KURUMU temsilcileri ile bazı Akademisyen Profosör ve Doçentler ‘de katıldılar.
•Toplantıların yapıldığı dört gün içinde, Moderatör dahil 175 konuşmacı, sunumlarını yaptılar. Konuşmacıların
büyük çoğunluğu Başta İngiltere ve A:B.D. olmak üzere
Avrupa ülkelerinden seçilmişlerdi. Kongrede Konuşmacı
olarak A.B.D. ve Avrupa dışından, Güney Afrika, Avusturalya, Uganda, Çin, Nijerya, Tayland, Meksika, Kanada,
Malezya, Yeni Zellanda, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri,
Hindistan, Rusya, Kosova, Jamaika, Japonya, Kazakistan, Hong Kong, Abu Dabi, Brezilya, Singapur, Kenya
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gibi ülkelerin konuşmacıları vardı. Bu konuşmacıların
içerisinde maallasef hiçbir Türk Konuşmacı yoktu.
Oysa, Türkiye 17. DÜNYA MUHASEBE KONGRESİ’ni
İstanbul’da 2006 yılında gerçekleştirmişti. Buna rağmen
konuşma verilmemesi şaşırtıcı ve üzücü idi. Buna sebep
olarak Eski Devlet Bakanı Sayın MASUM TÜRKER, yine
katılımcı sayımızın eksikliği olabileceğini ifade etti.
Kongrede dikkatimizi çeken diğer konular Özetle
şöyledir.:
1)Sunumlar esas olarak İngilizce yapıldı. (Ancak
Çin Maliye Bakan Yardımcısı sunumunu Çince yaptı.
İngilizceye Tercüman çevirdi. Bu yüzden süresini aştı.)
2)Son 25 yıl perspektifinde tüm dünyada şeffaflanma
görüldüğü ifade edildi.
3)Küresel
ekonominin
ve
mali
yönetimin
iyileştirilmesinde sadece kamu sektöründe hesap verme
uygulamaları gerekli çözüm yollarını olmayıp, aynı zamanda, bu uygulamaların geliştirilmesinde önemli bir araç
olan demokrasi düzeyini artırılması ve kamu kaynaklarının
kullanımına ilişkin daha fazla şeffaflık sağlanmasının gerekli olduğu vurgulanmıştır. Hükumetlerin, siyasetçilerin,
Muhasebenin öngördüğü harcamaların dışına çıkarak
ve Popülizm için Ekstra harcamalarla Devlet Bütçelerini
bozdukları ifade edildi.
•HAKSIZ REKABET VE TAHSİLAT SORUNU TÜM
DÜNYA MUHASEBECİLERİNİN SORUNU
4)Sunumlardan, Haksız rekabet ve Tahsilat sorununun Tüm Dünyadaki Muhasebeciler için sorun olduğu
anlaşıldı. Yani Türkiye Muhasebecilerinin sorunlarının,
aynı zamanda Tüm Dünya Muhasebecilerinin sorunları
olduğu anlaşıldı.
5)Genelde konuşmacılar kendi ülkelerindeki Muhasebe sistemlerini anlattılar.
•ABD. İLE AVRUPA ARASINDA UFRS UYGULAMA
SAHASINDA UYUMSUZLUK
6) Sunumlarda A.B.D. ile Avrupa Ülkeleri arasında
UFRS. Uygulaması konusunda farklı yaklaşımlar
görülmüştür. Avrupalı Panelistin “UFRS. nin uygulanacak şirketler için alanının genişletilmesi gerektiği”
şeklindeki görüşüne, A.B.D.’li Panelist karşı çıkarak ;
“ABD.nde 40.000 Bağımsız Denetime Tabi Şirket varken ve denetlenirken, 29. Milyon UFRS uygulanmadan
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•2018 DÜNYA
SİDNEY’DE

MUHASEBECİLER

KONGRESİ

7)Son
Gün
(13.11.2014)
Kapanış
Töreni
yapılmış ve 20.DÜNYA MUHASEBE KONGRESİ EV
SAHİBİ : AVUSTRALYA-SİDNEY (2018)
OLARAK
AÇIKLANMIŞTIR.
8) Kongrenin galası 12.11.2014 günü akşamı ROMA
‘nın dışındaki eğlence merkezi olan ve birçok filmin
çekildiği CİNA CİTY’ de yapılmış, ancak yağmur ve organizasyon eksikliği sebebiyle umduğumuz gibi olmamıştır.
Yemekler kötüydü ve özensizdi. İstanbulda ÇIRAĞAN
SARAYI’nda 17. DÜNYA MUHASEBE KONGRESİ’ndeki
yaptığımız Gala, Roma’dakine göre çok çok güzeldi.
9)Kongrede Dünyayı gözlemleme fırsatı bulduk
ve
19.DÜNYA
MUHASEBE
KONGRESİ’nde
GAZİANTEP’imizi, temsil ettiğimiz için şeref duyduk.
İKİNCİ KONU YENİ TORBA KANUN :
6552 sayılı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
•ASLINDA BU YASA BİR AF YASASI DEĞİL. BU
MALİYE BAKANLIK YETKİLİLERİNCE DE BÖYLE İFADE
EDİLİYOR.
•BU YASA DAHA ÇOK ÖDENMEMİŞ KAMU ALACAKLARINI, BAŞTA MALİYEYE VE SGK’YA OLAN
BORÇLAR OLMAK ÜZERE, VUK. KAPSAMINA GİREN
VERGİLER VE CEZALARI VE AYRICA MTV., EMLAK
VERGİLERİ, GÜMRÜK VERGİLERİNDEN, BELEDİYEYE
SU BORÇLARI GİBİ 30.04.2014 TARİHİ İTİBARİYLE
TAHAKKUK ETMİŞ OLANLAR İLE 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve vadesi
Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi
geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam
eden asli ve fer’i amme alacakları, GECİKME ZAMLARI
İPTAL EDİLEREK YERİNE YASADA BELİRLENEN ORANLARLA YENİDEN YAPILANDIRILIYOR VE 18 TAKSİTTE
ÖDEME İMKANI GETİRİLİYOR.
•BUNLAR İÇİN (süre uzatıldı)31.12.2014 TARİHİNE
KADAR MÜRACAAT EDİLECEK VE 31.01.2015
TARİHİNE
KADAR
DA
YAPILANDIRILACAKTIR.
BU ŞEKİLDE MÜKELLEFLERE BU BORÇLARDAN
GECİKME ZAMLARINDAN ETKİLENMEDEN 3 YILA KADAR DA TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI GETİRİLMEKTEDİR.
•BUNLARDA 6111 SAYILI YASADAKİ GİBİ AF YOK.
BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VAR. AF
YASASI OLDUĞUNDA DÜZENLİ VERGİ ÖDEYENLER
İÇİN BİR EŞİTSİZLİK DOĞMASI VE AF BEKLENTİLERİNE
YOL AÇMAMASI İÇİN AF YASASI ÇIKARILMADIĞI

MALİYE BAKANLIK YETKİLİLERİNCE İFADE EDİLİYOR.
•Bu yaklaşım esasında doğru. Ancak, İnceleme
safhasındaki dosyalar ile ihtilaflı dava aşamasındaki alacaklar için bir yapılanma olmaması büyük bir eksiklik
olarak göze çarpıyor.
•BUNUN DIŞINDA 6552 SAYILI YASA İLE BİR DE
“KASA AFFI” DİYE NİTELENEN DÜZENLEME VAR.
BUNA GÖRE:
“Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükellefleri 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;

MAKALE

Bağımsız Denetime tabi olmayan şirket olduğu, bunları
Bağımsız Denetime Tabi tutmanın çok maliyetli, anlamsız
ve bunun gereksiz olduğunu ve bunların da zaten yine
başka şekilde denetlendiğini” ifade etmiştir. Bu konuda
Avrupalıların Muhasebeye “İLKE BAZLI” Yaklaşmakta,
ABD.’nin ise “KURAL BAZLI”
bakmakta olduğu
gözlenmiştir.

- kasa mevcutları,
- ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara
borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
31/12/2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını
fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan verilmektedir.”
Düzeltilen tutarlar için 31/12/2014 tarihine kadar bağlı
olunan vergi dairelerine beyanda bulunulacaktır.
Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. Yapılan bu beyan
nedeniyle, 2014 yılı için verilen geçici vergi beyannamelerinde yapılacak düzeltme işlemlerinde herhangi bir ceza
ve faiz talep edilmeyecektir.
Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.
ŞİMDİ BU KASA AFFININ GEREKÇESİ “KASADA
OLMADIĞI HALDE BİLANÇOLARDA BULUNAN KASA
VE ORTAKLAR HESAPLARININ DÜZELTİLMESİDİR.”
YALNIZ BURADA İKİ EKSİKLİK VARDIR.
•BİRİNCİSİ :
BİRÇOK FİRMANIN KASADA GÖRÜLEN VE
GERÇEKTE OLMAYAN RAKAMLARI SIRITMAMASI
İÇİN YILSONU BİLANÇOLARINDA KASADA DEĞİL
BAŞKA HESAPLARDA GÖSTERMİŞ OLDUKLARINI DUYUYORUZ. BUNUNLA İLGİLİ TEBLİĞDE İSE
BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ İÇİN VERİLECEK DÜZELTME BEYANNAMELERİNİN “KASA AFFI”NA ESAS
ALINMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.
•BU DURUMDA BU MADDE İLE YASADA BU
KONUDAKİ İSTENİLEN AMACA ULAŞILAMAYACAKTIR.
BİLANÇOLAR YİNE ŞİŞKİN KASA FAZLALARIYLA DEVAM EDECEKTİR.
•İKİNCİSİ:
ŞİRKETLERİN
KAYITLARINDAKİ
DURAN
DEĞERLERİN GERÇEK DEĞERİNİ YANSITMAMASIDIR.
BİLANÇOLARDAKİ DURAN DEĞERLER RAKAMLARI KAYITLI TARİHİ DEĞERLERİYLE DURMAKTADIR. EN SON 31.12.2003 İTİBARİYLE ENFLASYON
DÜZELTMESİ YAPILMIŞ VE O GÜN İÇİN DAHİ YİNE BU
RAKAMLAR GERÇEK DEĞERLERİNE YAKLAŞMAMIŞTI.
GEÇEN
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GAYRIMENKULLERDEKİ DEĞER ARTIŞLARI ÇOK
YÜKSEK RAKAMLARA ULAŞMIŞTIR.

MAKALE

BİR BİLANÇOYA BAKIYORSUNUZ PİYASA DEĞERİ
50 MİLYON TL. OLAN FABRİKANIN KAYITLI DEĞERİ
BİR MİLYON BİLE DEĞİL. DOLAYISIYLA BUNUN DA
DÜZELTİLMESİ GEREKİR.
•YALNIZ BU KONUDA BAZI YANLIŞ UYGULAMALAR DUYUYORUZ.
Özellikle Bankalardan gelen talepler karşısında gerek Bankacılar ve gerekse bazı Muhasebeciler de, Yeni
TÜRK TİCARET KANUNU’nun da bunu öngördüğü
görüşü ile Şirket Gayrımenkullerini Değerleme
Kuruluşuna Değerlettirilerek bu rapora göre Kayıtlara
almak ve Karşılığını da Fona Kaydetmek ve hatta onu
da Sermayeye eklemek suretiyle, olayın vergisel boyutu
araştırılmadan ve bilinmeden bu problemin çözülebileceği
kanısı taşımaktadırlar.
Bazı Akademisyenler tarafından da olayın vergisel
boyutu araştırılmadan ve bilinmeden firmalara bu yönde
önerilerde bulunulmaktadır.
•Ancak;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda :
“BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ
Madde 38- Bilanço esasına göre ticari kazanç,
teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve
başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem
zarfında sahip veya sahiplerce:
1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.
Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında,
Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu
Kanunun 40 ve 41. maddeleri hükümlerine uyulur. “
Denilmektedir.
Yani mevcut Vergi Mevzuatımıza göre; Şirket
Gayrımenkulünü değerlediğinizde
ve Değerleme
Farkını kayıtlarınıza aldığınızda Bu farkın tamamı Kurum
Kazancına eklenmek zorundadır.
BU YÜZDEN HERHANGİBİR YASAL DÜZENLEME
OLMADAN ( YENİDEN DEĞERLEME VEYA ENFLASYON DÜZELTMESİ GİBİ) GAYRIMENKUL DEĞERLEME
İLE KAYITLARIN DÜZELTİLMEMESİ GEREKİR. AKSİ
TAKDİRDE ÇOK BÜYÜK VERGİ VE CEZALARA MUHATAP OLUNABİLİR.
Esasında değerleme ile şirketin bir kazancı
olmamaktadır. Bu nedenle de vergilenmemesi gerekmektedir. Bu yüzden bu konuda bir yasal düzenlemeye gidilmesi şarttır. Tabiidir ki bu düzenlemenin Yeni
TTK. Doğrultusunda bir defaya mahsus, mevcut tarihsel değerli varlıkların değerlendirilmesi ile Bilançolara
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akratılmaları ve bunun da belirli bir süre içerisinde
yapılması gerekmektedir. Yine tabiidir ki Maliye böyle
bir düzenlemeye gittiği takdirde bundan Vergi almak
isteyecektir ki, bunun da % 01 veya % 02 oranlarında
olması makul görülebilinir.
Aslında Yeni TTK. Yürürlüğe girmeden önce 2011
yılında 6111 sayılı yasa ile yeni TTK.’na hazırlık mahiyetinde düzenleme yapılmış olmasına rağmen ve bu
yasada birçok konuda Bilançoların şeffaflaşması için af
çıkarılmasına rağmen, Gayrımenkul Değerleme Farkları
için hiçbir düzenleme her nedense yapılmamış ve
gözardı edilmiştir. Mükelleflerimizin çoğu da bu düzenlemeyi yalnızca Vergi Affı gibi görmüş ve 6111 sayılı Yasa
tam olarak hedefine ulaşamamıştır.
Ayrıca; 6102 sayılı Yeni TTK.’nun 376,377,633 ve
634. Maddlerindeki “Sermayenin Kaybı” ve “Borca
Batıklık” hükümleri Bilançolardaki Gayrımenkullerin
Güncel Değerlere göre Bilançoya alınmadıkları takdirde
Şirketlerin aleyhine işleyecektir.
•Sonuç olarak, Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle;
Özellikle Şirketlerin Bilançolarındaki Gayrımenkullerin
Değerledirilerek (Herhangibir Gelir Unsuru da
Oluşmadığı için) Güncel Değerlerle Bilançoya VERGİSİZ
olarak Aktarılmaları gerektiğini ve bunun Şirketlerin
Bilançolarının düzeltilmesi ve şeffaflaşması açısından
çok büyük önem taşıdığını, bunun için yasal düzenleme
yapılması gerekmektedir.
•BİR BİLANÇOYA BAKTIĞIMIZDA EN BÜYÜK
FARK DURAN DEĞERLERDE VE VARSA KASA FAZLALARINDA OLMAKTADIR. BUNLARIN YASAYLA
DÜZELTİLMESİ VE BİLANÇOLARIN ŞEFFAFLAŞMASI
VE GERÇEĞE UYGUN HALE GELMESİ İÇİN ŞARTTIR.
BAĞIMSIZ DENETİM İÇİN BİR KAÇ SÖZ.
•KGK. Sitesine baktığımızda şu anda 9.500 cıvarında
Bağımsız Denetçi olduğunu görüyoruz. Halen devam
eden Eğitimlerle birlikte bu sayının 15.000 cıvarında
olacağı tahmin ediliyor. Buna Karşılık son düzenlemelerle Bağımsız Denetime Tabi 4.500 cıvarında olduğunu
görüyoruz. Ayrıca, zaten bu sahada önceden bulunan
Bağımsız Denetim Şirketleri var ve çok büyük bir rekabet
var. Bağımsız Denetimde Çok düşük rakamlar duyuyoruz.
•Bu durumda Bağımsız Denetçilikte bu gün için ve
yakın gelecekte herhangibir kazanç görülmüyor.
•Zamanında Bağımsız Denetim dolayısıyla, gereksiz
yere aslında birbirlerine ihtiyacı olan ve birlikte çalışma
zorunluğu olan YMM.ler ile SMMM.ler arasında bu
yüzden ayrılıklar yaratılmaya çalışıldı.
•Ancak bunlar yüzeyseldir ve Tabanda ayrışma yoktur. Her zaman YMM.ler ile SMMM.ler arasında birlikteliğe
ihtiyaç vardır ve bu bağ ve birliktelik devam edecektir.

Sayı:78 • Kasım - Aralık • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı

MAKALE

DÜNYAYI YÖNETEN,
KALEM, MÜREKKEP
VE KAĞITTIR.
HÜSEYİN PAK
SMMM

Saygıdeğer okurlarımız; göreve başladığımız günden

eri düzey insanların düşüncelerini bir başka toplumlara

bu yana, temel amacımız gelişime ve geliştirmeye açık,

aktarılabilmenin verdiği haz, onur verici olmalı ki her kes-

sürdürülebilir, kapsayıcı ve kurumsallaşmış bir bilg-

im insanın nitelikli bilgiden yoksun bırakılmama özelliği

ilendirme metodu oluşturmaktır. Bu da nitelikli kurumu-

olsun. ‘’En göz alıcı savaş ‘kalem ve bilgi’dir, ‘’Dünyayı

muz ile birlikte düzeyli derecede bilgiç meslektaşlarımızın

yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır’’ gibi düşünce dey-

işbirliği

çalışmalarıyla

imlerinin olması, dolayısıyla bu deyimlerde belirtilmek is-

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu düşünce ve anlayış

tenen, ‘okumanın’ ve ‘yazmanın’ aşırı derecede önemli

içerisinde, kurumumuzun çalışmaları desteklenmiş, her

olduğunu vurgulanmak istenmiştir.

ve

iletişime

açık

şekilde

defasında ayrı bir yönelimle ilgi çekmeyi başarmış ve bu
nedenle saygın bir hal kazanma yönünde adım atmayı
gerçekleştirebilmiştir.
Küresel ve global hale gelen dünya kapsamında
gerek sosyokültürel gerek sosyoekonomik olsun vb
alanlarda yaşanan gelişmeler/ yenilikler karşısında bilgin
çalışanlarımızın daha donanımlı olmaları, etkin yerlere
uyum sağlayabilmeleri ve bilgiye ulaşabilmeleri adına
dergimizin yayınları önem taşımaktadır. Kurumumuzun çalışmaları, yürütülen etkinlikler, meslek içi eğitim
çalışmaları, bilimsel görüş, ilime dair bilgiler; kısacası siz
değerli okuyucularımızı ilgilendiren hayata dair ne varsa

Unutmayın! Okumak sizleri her defasında ileriye dönük
adımlar atmanızı, geri gitme eğiliminizi sona erdirerek tüm
olumsuzluklarınızı yıkmakla birlikte geleceğe daha geniş
çapta bakmanızı ve daha donanımlı olmanızı, hemen her
konuda sizleri bilgilendirerek kafanızdaki soru işaretlerinin
azalmasını sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Sözlerime noktayı koyarken dergimizin daha iyi yerlere gelmesi için vaktini ve emeğini esirgemeyen tüm
meslektaşlarımıza, özgüven şeklinde hizmetlerinden
ödün vermeyen arkadaşlarımıza ve saygıyla çalışan
diğer kurum mensuplarına teşekkürlerimi sunar ileri ki
hayatlarında nice sağlık dolu mutluluklar dilerim. başarılar.

dergimizde yer almaktadır.
SAYGILARIMLA
Nitelikle bilgileri kaleme almak, fikir ve düşünce beyan etmek ve hayatları boyunca kendilerini yetiştirmiş/
beyni olgunlaştırmış başka bir deyişle kariyer yapmış il-

Unutmayın! Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve
kağıttır.
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ÜNİVERSİTE EĞİTİM
HARCAMALARI
VERGİDEN DÜŞMÜYOR
ÖZLEM ANNAÇ BİŞGİN
SMMM BAYANLAR KOMİSYONU
BAŞKANI
Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’na göre; gelirini yıllık
beyannameyle beyan eden Gelir Vergisi mükellefleri, gerçekleştirdikleri eğitim ve sağlık harcamalarının bir kısmını
vergi matrahlarından indirebiliyorlar.
Yürürlükteki uygulamaya göre indirim konusu yapılacak eğitim ve sağlık harcamalarının tutarının, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması gerekmekte. Örneğin Gelir
Vergisi matrahı 300 bin TL olan bir gerçek kişi, en fazla 30
bin TL’lik eğitim ve sağlık harcamasını vergi matrahından
indirim konusu yapabiliyor.
Diğer taraftan indirim konusu yapılacak harcamaların:
- Türkiye’de yapılması,
- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan
gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik
edilmesi (fatura, fiş, serbest meslek makbuzu),
- Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına
ilişkin olarak yapılmış olması gerekmekte.
Uygulamada “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte
oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler,
evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya
tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiriyse, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade
ediyor.
Not : Eğitim harcamaları ile ilgili bu standart kanunu
uyguluyorduk artık değil …
Şimdik bu kısa Gelir Vergisi Beyannamesi hakkında
ki kısa bilgiden sonra ŞÜKRÜ KIZILOT’un yazısında dikkatimi çeken bir konu olan eğitim harcamaları konusuna
değinelim ;
NEYE mi?
Aklınıza hiç gelmeyecek bir olaya!
Özellikle vergi mükellefi olanlar; aman dikkat!
“Çocuk” deyimini yanlış biliyor olabilirsiniz.
Böyle olunca da çocuklarınızın eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle, başınız ağrıyabilir.
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ÇOCUK DEYİMİ
Çocuk denilince ne anlaşılıyor?
1. Asgari geçim indirimi uygulamasında; 18 yaşına
kadar ya da tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış bulunan
çocukları ifade ettiği belirtiliyor.
2. Aile reisi beyanı 29.7.1998’den itibaren yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılmadan önce, GVK Madde
93’de, “çocuk deyimi 18 yaşını doldurmamış evlatları ifade eder” deniliyordu.
3. Ücretlilere vergi iadesi uygulandığı dönemde;
yaş sınırına bakılmaksızın, ücretli ile birlikte oturan ve ücretli tarafından bakılan kişi çocuk kabul ediliyordu (255
No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).
4. Yetim aylığı bağlanmasında; erkek çocuklara 18
yaşına kadar, orta öğretimde 20, yüksek öğretimde ise
25 yaşına kadar “çocuk” deyimi kapsamında aylık bağlanıyor.
5. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre;
a) Küçük çocuklara ödenen ücret, ikramiye, komisyon ve tazminatlar gider yazılamıyor (GVK Md. 41/2).
b) Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler
(esnaf, sanatkâr, tüccar, avukat, doktor, kira geliri beyan
edenler vs.) gelirlerinin yüzde 10’unu aşmaması, harcamanın Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak
belgelerle kanıtlanması koşuluyla, küçük çocuklarına ilişkin olarak EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINI, beyan
ettikleri gelirden indirebiliyorlar (GVK Md. 89/2).
ÇOCUK DEĞİL KÜÇÜK ÇOCUK
Herhalde dikkatinizi çekmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nda “çocuk” değil “küçük çocuk” deyimi kullanılıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nda “küçük çocuk” deyimi ile ilgili
bir tanım yer almıyor.
Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı, bu konuda 2009 yılında;
“… küçük çocuk ifadesinden, 18 yaşını doldurmamış
ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması gerekir. 22 yaşındaki çocuk, 18 yaşından
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Görüldüğü gibi, vergi idaresinin görüş ve uygulaması,
18 yaşını dolduran çocuklarla ilgili eğitim ve sağlık harcamalarının, yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilemeyeceği yönünde.

Özel üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki çocuk
için yapılan harcamalar, çocuğun 18 yaşından büyük olması nedeniyle (Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2 maddesinde yer alan küçük çocuk ifadesinden 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan
çocukların anlaşılması gerektiğinden ) yıllık gelir vergisi
matrahınn tespitinde indirim konusu yapılması mümkün
değildir.

ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİ

Aşağıda konu ile ilgili bir özelgeye yer verilmiştir.

Yüzbinlerce vergi mükellefi, bu ince ayrıntıyı bilmiyor.

T.C.

Daha ötesi muhasebecilerin hatta yeminli mali müşavirlerin bile çoğu, bu ayrıntının farkında değil. Başlıktaki
“Aman dikkat” uyarımız, ileride vergi ve ceza ile muhatap
olmamanız için.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bize göre, 18 yaşını dolduran çocuklara ait “eğitim ve
sağlık” harcamalarının, yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesine izin verilmemesi, doğru bir uygulama
değil.

Sayı

İlgili yasa maddesinin acilen değiştirilmesi ya da bir
genel tebliğ ile “küçük çocuk” deyiminin, tahsilde olan 25
yaşını doldurmamış çocukları da kapsadığının açıklanması gerekiyor.
Bu yapılana kadar, aman dikkat!..
Alıntı : Şükrü Kızılot

MAKALE

büyük olduğu için yabancı dil kursu harcamaları, yıllık
beyannamede bildirilen gelirden indirilemez” diye görüş
bildirmiştir (B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-89-2 sayılı).

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
: B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-89/2

Tarih: 13.03.2009
Konu : Üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki çocuk
için yapılan eğitim harcamalarının gelir vergisi matrahının
tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
...
İlgi :

…..2009 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, …Vergi Dairesi’nin …. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, özel bir üniversite-
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MAKALE

nin 3. sınıfında okuyan 22 yaşındaki oğlunuza ait yabancı
dil kursu aldığı … Ltd.Şti’nin ….2008 tarihli faturası ile
düzenlemiş olduğu 1.560 TL tutarındaki eğitim kurs bedeline ait harcamayı gelir vergisi matrahınızın tespitinde
indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu sorulmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler”
başlıklı 89. maddesinde, “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.
…
2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük;
31.12.2004) gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik
edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.
…” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, özel bir üniversitede eğitim gören
22 yaşındaki oğlunuz için yaptığınız (yabancı dil kursu harcamalarının) eğitim harcamalarına ait ödemeleri,
oğlunuzun 18 yaşından büyük olması nedeniyle ( Gelir
Vergisi Kanunu’nun 89/2 maddesinde yer alan küçük çocuk ifadesinden 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması
gerektiğinden ) küçük çocuk sayılmadığından yıllık gelir
vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması
mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Grup Müdür V.
Hangi harcamalar indirim konusu yapılabiliyor?
İndirim konusu yapılabilecek harcamaların eğitim ve
sağlık amacına matuf olması gerekmekte.
Eğitim harcamalarına örnek olarak; özel eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim
amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri,
okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan
harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar gösterilebilir.
Ancak spor kurslarına ödenen ücretler, oyuncak, müzik aleti, eğitim amaçlı olmayan CD bedelleri, yabancı
ülkelerde ödenen eğitim harcamaları ve gazete alımı ise
kabul edilmemekte.
İndirim konusu yapılabilecek sağlık harcamalarına örnek olarak ise; teşhis veya tedavi sürecinde yapılan sağlık harcamaları (muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve
hastane giderleri ile ilaç, sağlık malzemesi alımları gibi)
gösterilebilir.
Tıbbi bir gereklilik hasıl olmaksızın keyfi yapılan estetik
harcamalarının indirim konusu yapılabilmesi mümkün değil. Yine bu minvalde, güneş gözlüğü, temizlik ve makyaj
malzemesi alımı da kapsam dışında.
60

GSMMMO

mali analiz

Sayı:78 • Kasım - Aralık • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı

TARİHİMİZ
ERGÜN BULGUN
SMMM

GAZİANTEP SAVUNMASI
1914 yılında, I. Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep 83 bin nüfuslu bir liva merkezi idi.30 Ekim 1918´de
imzalanan Mondros Mütarekesi ile İtilaf Devletleri
paylaştıkları topraklara sahip olmak amacıyla harekete
geçerken, 17 Aralık 1918´de İngilizler Antep´e girmiştir.
Bir yıl süren bu işgale Fransızlar tepki göstermiş, 1918
Eylül´ünde yapılan İngilizlerin Musul üzerindeki “Nezaret
Hakkı” ndan vazgeçmeleri ile önce Suriye daha sonra
Antep, Urfa ve Maraş boşaltılmıştır.
Bunun ardından Fransızlar 29 Ekim 1919´da Kilis´i, 5
Kasım 1919´da Antep´i işgal ettiler. 1920 yılının başında
ise ünlü Antep Savunması başlamış oldu. 1 Nisan
1920´de başlayan Gaziantep savunması 11 ay sürdükten sonra açlık yüzünden sona ermiştir. Savunma süresince Fransızlar şehre 70.000 mermi atmış, 6.000 Antepli
şehit olmuştur. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye
Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında
Antep´e “Gazi” ünvanını vermiştir. 15 Mart 1921 tarihinde
Londra´da Türk Dışişleri Bakanı ve Fransız delegasyonu
Antep, Adana ve çevrelerinin Türklere geri verilmesi hususunda mutabakat sağlamıştır. Nitekim bu antlaşma Ankara Antlaşması ile son şeklini almış ve 25 Aralık 1921´de
son Fransız askeri Antep´ten ayrılmıştır.
Gaziantep’e Gazilik Ünvanın Verilmesi
Antepliler işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve
her türlü imkansızlığa rağmen, hiçbir yerden yardım ve
destek almadan büyük bir kararlılık, irade ve dayanma
gücüyle sergiledikleri, tarihe mal olmuş örnek savunmayla Şahinbey’lerin, Şehitkamil’lerin Karayılan’ların ve
daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele

ederek, 6317 şehit verme pahasına Antep’i düşman
işgalinden kurtarmışlardı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gücüyle işgale
11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep’’e 8
Şubat 1921 tarihi ve ve 93 sayılı kanunla Antep “Gazi”lik
unvanı ile taçlandırılmıştır. Böylece şehir Gaziantep adıyla
anılmaya başlanmıştır. Fransızlar Ankara Antlaşmasının
ardından 25 Aralık 1921 de şehri boşalttılar ve Gaziantep iki yıl süren işgalden kurtulmuş oldu. Gazi şehrimizin
Gazi adaşı Mustafa Kemal Atatürk’te, Gazianteplilerin bu
kahramanlıklarını: “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve
en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık timsali
olarak alabilirler.” Sözüyle veciz bir şekilde ifade etmiştir.
Gazilik Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 6 Şubat 1921 tarih
147. Toplantısında, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak meclis başkanlığına bir
önerge sundu:
“ T.B.M.M Riyaset-i Celilesi’ne. Antep Livası merkezi olan Ayıntap kasabası namının, Gaziayıntap’a tahviline dair icra vekilleri heyetinin 2 Şubat 1337 ( 1921)
tarihindeki içtimasında kabul edilen ve T.B.M.M Riyaseti Celilesi’nin tasvibine iktiran eden, Layiha-i Kanuniye
Sureti musaddakası rapten takdim kılınmakla iktizasının
ifa ve neticesinin icra buyurulmasını rica ederim efendim.”
İcra Vekilleri Heyeti
Reis-i Mudafaa-i Milliye Vekili
Fevzi Layiha-i Kanuniye Sureti;
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Madde 1- Ayıntap Livası merkezi olan Ayıntap
kasabasının namı (Gaziayıntap) ‘a tahvil olunmuştur.

TARİHİMİZ

Madde 2- Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
Madde 3-İş bu kanun tarih-i neşrinden itibaren
mer’idir.Kanun teklifi, böylece T.B.M.M’nin 6 Şubat 1921
günlü 147’inci toplantısında oy birliği ile ve alkışlarla
kabul edildi, 8 Şubat 1921 tarihli Resmi Gazete’de

Gaziantep’in Harp sırasında Ali Araptarlı tarafından
çizilen Krokisi.
Heyeti Merkeziye tarafından harekat için kullanılmıştır.
Orijinali eski harflerle yazılmış,bu sonradan yeni harflerle
düzeltilmiş.
Lohanizade
Nureddin
Mustafa,Gazi
Ayıntab
Müdafaası;Hubb-i İstiklalin Abidesi 1924 S;399
Kaynak ( resim ) Asım MıhcıoğluGaziantep (Aintab
Data) arşivinden
ŞEHİTKÂMİL
Kamil, alaca işleyen fakir bir babanın oğlu idi. Dedesi
Kemal kendircilik yapar ailece kendir soyarak geçinirlerdi. 21 Ocak Cuma günü de, 14 yaşındaki Kamil annesiyle beraber dedesinin yanından çöp soymadan
geliyordu. Kamil’in ve annesinin sırtında soydukları çöpler, Fransızlar’ın askeri fırın olarak kullandıkları binanın
62

GSMMMO

mali analiz

yayınlanarak yürürlüğe girdi. 20 Ekim 1921’de Ankara
İtilafnamesi ile Fransızlar Antep’i terk etmeyi resmen kabul etmişlerdir. Gerçekte ise Fransızlar 8 Şubat 1921’de
Antep Türkleri ile yaptıkları mütareke ile işgallerinin geçici
olduğunu belirterek Antep’i terk etmeye söz vermişlerdi.
25 Aralık 1921’de Ankara’ya bağlı kuvvetler Antep’e
girmişlerdir. Her yıl 25 Aralık Antep’in kurtuluş günü
olarak kutlanmaktadır.

önünden geçerken, Kozanlı tarafından gelen 3 Fransız
askeri kadının yolunu kesip peçesini açmak istiyorlar. Hatice peçesine uzanan eli ısırıyor ve bağırıyor; -Kamil yetiş!..
Annesinin saldırıya uğradığını gören Kamil, sırtındaki
çöpleri yere atıp koşuyor. Yerden bir taş alıp öndeki
askere vuruyor. Bu sırada bir çığlık doluyor çarşıya…-Ah
anam… Vurdular beni!.. Anası Hatice, tüfek süngüsümüy
dü, uzun bir bıçakmıydı bilemedim, sapladılar yavruma,
diye anlatıyordu. Kamil’in vuruldum sesini, anasınınçığlık
ve feryadını duyan halk koşuyor. Fransız askerleri, hemen
askeri fırına kaçarak kapıları kapatıyorlar. Olay yeri bir anda
ana-baba gününe dönüyor. Küçük bir oğlanı vurmuşlar!
Haberini duyanlar, kiminin elinde kazma, kiminde balta,
kiminde satır, koşuyorlar askeri fırına… Fransızlar korku
içinde fırının kapısını kapatmışlar, arkasına odun ve eşya
yığmışlar. Pencereden de bir makineli tüfeği kalabalığa
çevirmişler. Onlar korku, halk öfke ve heyecan içinde…
-Açın kapıyı namussuzlar! Bir çocuğu süngülemek
nasılmış, açında gösterelim size… Korkaklar, alçaklar…
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Kapılara,pencerelere baltalar, kürekler, et satırları ile vuruyorlar… Açabilseler Fransızların hepsini parçalayacaklar. Olay yerine Komiser Hakkı Efendi ile jandarma
komutanı Çopur Kemal yetişiyor. Halkın arasına giriyorlar:
-Kapıyı kırmayın, merak etmeyin, hakkınızı koymayacağız
İntikamınızı alacağız. Siz şimdi dağılın, bizlere güvenin.
Halk büyük bir heyecan ve üzüntü içinde Kamil’in kanlı
cesedini alıp Musullu Sokaktaki evine getiriyor. Avlunun
ortasına yatırdıkları Kamil sanki uyuyor. Evin içi, sokaklar,
acılı, kinli ve öfkeli insanlarladolup taşıyor. Küçük şehidin
cenazesi 22 Ocak günü muazzam bir törenle kaldırılıyor.
Sanki bütün Antep geliyor cenazeyi götürmeye. Dükkanlar kapanmış, alışveriş durmuş, cenaze töreni, Fransızlara
gözdağı verme gösterisine dönüşmüş. Fransız komutanAlbay Saint Marie, Kamil’in cenazesi eve götürüldükten sonra askeri vasıtalarla fırına gitmiş, oraya saklanan
askerlerini alıp, kolejdeki karargahına götürmüştü. Olayın
halkta yarattığı heyecanı ve muazzam cenaze törenini
öğrenince telaşa kapılıyor. Olayın bir harp başlangıcı
olması ihtimalinden çekiniyor ve Heyet-i Merkeziye’ye
haber gönderiyor. Belediyeye gelip şehir halkı adına
heyetten özür dilemek, Kamil’in babası Ökkeş Ağa’nın
da gönlünü almak istediğini bildiriyor. Heyet-i Merkeziye
şehirde harbin başlamasını henüz istemiyordu. Çünkü
hazırlıklar tamamlanmamıştı. Ökkeş Ağa önce direndi.
Sonra Heyet-i Merkeziye’nin ısrarına karşı koyamadı.
İstemeyerek gitti belediyeye. Fransız komutan birkaç
subayı ve tercümanı ile birlikte belediyeye gitmişti. Tercüman vasıtasıyla Ökkeş Ağa’ya başsağlığı diledi. Ufak bir
tazminat olarak 200 altını uzattı. Ökkeş Ağa almadı. Bu
olayın sebep olduğu öfke ve heyecan günlerce yatışmadı.
Çarşı ve dükkanlar günlerce kapalı kaldı. Ve küçük şehitin
acısı tüm Antep’i yasa boğdu.
Son iki resim kaynak : Gaziantep kırkayak arşivinden
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İHMAL ETTİĞİMİZ
POLİÇE!
KONUT SİGORTALARI
BİROL TUNALI
SİGORTA ACENTESİ

Yaşadığımız Toplumda hepimizin ihtiyacıdır konutlar,
Ailelerimizle beraber olduğumuz yaşama alanlarımız.
Konutlarımızı ihtiyaçlarımıza göre özenle seçeriz, boyasını dekarasyonu nu duvar kağıdını, aile bireylerinmizin
odalarını hazırlarken hep titizlikle Sevdiğimiz ve huzur
alacağımız malzemelrimizden oluştururuz . Fakat en çok
ihmal ettiğimizde bu yaşama alanlarımızın sigortalarıdır.
Nedense çoğu birey önceliklerinden değildir konut sigortaları, her zaman ikinci hatta üçüncü planda gelir. Yılların birikimlerini ayırırız konutlarımız ı alabilmek için fakat
aklımıza getirmek istemediğimiz kazalar için çoğumuz
yaşam alanlarımızın sigortasını yaptırmayız.
Günümüzde Sigorta Şirketlerinin , konutlarımız için
hazırladıkları çok küçük primler ile sahip olabileceğimiz
bir çok riske karşı teminatlarla donatılmış poliçelerdir konut sigortaları.
Yılların birikimi ile almış olduğumuz Konutlarımızı ;
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
Grev ,Lokavt ,Kargaşalık, Halk Hareketleri,Kötü niyetli
Hareketler
Terör

Kar Ağırlığı
Dahili Su
Cam Kırılması
Hırsızlık
Elektronik cihaz Teminatı
Boya Ve Badana Masrafları
Ve bunun gibi akla gelmeyen buraya yazmadığım bir
çok riske karşı Bir poliçe ile teminat altına alınacağımız
poliçelerdir Konut sigortaları
B ir poliçe ile o kadar çok hizmet verilmekteki,
Anahtarınız kayıpmı oldu,
Su tesisatınızmı patladı,
Camınız mı kırıldı
Elektrik tesisatınızda mı sorun var . Artık bu konularda
tek yapmanız gereken Konut poliçenizde bulunan yardım
hattını aramak.
KONUTUNUZ ARTIK KONUT POLİÇENİZ İLE GÜVENDE

Sel ve Su Basması
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YENİ EĞİTİM YILINA
ENGELSİZ
BAŞLAYABİLMEK:
ERİŞİLEBİLİRLİLİK
SALİHA BEYAZGÜL
Mimar
2014 yılından 2015’e adım atarken engelli ve engelsiz bütün toplumu sağduyuya çağırarak yazıma başlama
istiyorum. Evet yeni bir dönem için günler öncesinden
tüm öğrenciler hazırlıklarına başladı ve okulun ilk günü ilk
zilin çalmasıyla sınıflarında yerlerini aldılar. Peki ya engelli
arkadaşları? Onlar için de aynı cümleleri kurabiliyor muyuz? Engelli ve engelsiz öğrenciler birlikte eğitim alabiliyorlar mı?

Ülkemizde temel eğitim kurumlarında; görme, duyma, işitme engelliler okulu ve zihinsel engelliler okulu gibi
ayrımlarla öğrencilerimiz sınıflandırılırken; gelişmiş ülkelerde engelli ve engelsiz kullanıcıların birlikte eğitim alabilmeleri mümkün kılınmaktadır. Bu noktada eğitim sistemimiz kadar eğitim mekanlarının etkisi de yadsınamaz
bir gerçektir. Mimarlar eğitim mekanları tasarlarken engelli
kullanıcıları da dikkate alıyor mu?
Mimarlık tarihine baktığımızda MÖ 1. yüzyılda yaşamış
olan Romalı mimar Vitruvius, mimarlık kavramını “Utilitas,
Firmitas, Venustas” (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) sözleriyle tanımlamıştır. Kullanışlılık diğer bir deyişle fonksiyonellik, yapının kullanım amacına uygun olması, doğru
planlanmasıdır. Bu planlama yapılırken çevresel etmenler
(hakim rüzgar, yön, manzara, ulaşım gibi) ve ekonomik
etmenler göz önünde bulundulur. Estetik kaygılarla bir
sanat eseri oluşturulur. Bunlarla beraber taşıyıcı sistemler
çözülür, statiği sağlanır. Son yıllarda ise modern mimari
ile ‘yapıların sürdürülebilirliği, ekolojik binalar, engelli dostu tasarımlar’ gündeme gelmiştir.

akademik çalışmaları incelemeye, antropometrik boyutlara, yönetmeliklere ve bunlar gibi mimari dokümanlara
ihtiyaç duyulacaktır; ancak size şunu söyleyebilirim ki
tekerlekli sandalyeyle geçirdiğiniz bir tek gün size çok
daha fazlasını anlatacaktır.
Dilerseniz bugün o tekerlekli sandalyeye biz oturalım
ve bu sabah okuluna gitmek isteyen o öğrenci biz olalım:
‘’Daha evden çıkmadan engeller başlar. Kapı eşikleri,
yetişemediğim düğmeler, kaygan seramikler… Apartman
koridorunda ise her basamağı gözümde büyüyen merdiven… Servisimin korna sesini duyabiliyorum yine geciktik
anne, beni kucağına al hemen, acele edelim bugün okulun
ilk günü. Evet, apartmanın önündeyiz artık sandalyeme
binebilirim, peki ya okulumuzun servisinde benim için de
yer var mı? Servisten güvenli inişimizin sağlanabileceği
bir otopark mevcut mu? Okuluma vardığımda ise beni
bekleyen yine basamaklar, ilerleyemediğim zeminler, yeterli genişliğe sahip olmayan kapılar, sınıfta bana uygun
olmayan masa ve sandalyeler, dar koridorlar, engelli kabini bulunmayan tuvaletler, ulaşamadığım yükseklikteki
kontrol düğmeleri ve panolar, çalışmayan asansörler…’’
Üzülerek belirtiyorum ki tüm bu olumsuzluklar ülkemizde hâlihazırda eğitime devam edilen birçok okulumuzda bulunmaktadır. Ancak bu tablonun zamanla
değişeceğine inanmaktayım. Yapılan konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve ‘erişilebilirlilik’ konulu akademik ve
bilimsel çalışmalar her gün artmaktadır. Yaptırım hususunda da Mimarlar odasının ‘engelli yönetmeliği’ ile bir
zorunluluk teşkil edilmiştir. Artık inşa edilen tüm yapılarda
(yönetmeliklere uyulduğu takdirde) bu noktaya özen
gösterileceği kanaatindeyim.
Engellileri kısıtlı mekanlarla sınırlandırıp başkalaştırmak
yerine sosyal hayata katılırken karşılaştıkları tüm zorluluk
kaldırmalıyız, diyerek sözlerimi bitiriyorum. Saygılarımla

İstatistikler bize dünya üzerinde her on çocuktan birinin
bir özürle dünyaya geldiğini belirtmektedir. Böyle bir gerçek varken biz mimarların tasarımlarını gerçekleştirirken
engelli kullanıcıları unutması kabul edilemez bir mimari
hatadır. Engelsiz bir tasarım yapabilmek için bu konudaki
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İSTATİSTİK

GAZİANTEP İLİNE GÖÇ
EDENLER ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
NESRİN ÖZTÜRK
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takım Sorumlusu

1.

GİRİŞ

1.1 GÖÇÜN TANIMI
Göçle ilgili tanımlar incelendiğinde bazı farklılıklara rağmen ortak unsurun “yer değiştirme” olduğu
görülmek¬tedir. Bu yer değiştirme, kabaca, aynı mahalle
içinde çok kısa mesafeli olabileceği gibi, ülke sınırları dışına uzana¬cak bir eksende uzun mesafeli de olabilmektedir (köy, ka¬saba ve kentler arası göçler ve sınır ötesi
göçler gibi).
Göçle ilgili açıklamalar incelendikten sonra kapsayıcı bir göç tanımı şöyle olabilir: Göç, ekonomik, siyasi,
ekolo¬jik veya bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir
yere ya¬pılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş
veya sü¬rekli yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal
ve kültü¬rel bir yer değiştirme hareketidir (Yalçın, 2004).
1.2 TÜRKİYE VE GAZİANTEP İLE İLGİLİ
İSTATİSTİKLER
Ülkemizde 1950’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar devam eden göç olayı, yerleşim yerlerinin demografik
yapısındaki değişimi etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Ülkemizde göç ile ilgili istatistikler
kapsamlı olarak ilk defa Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarından elde edilmiştir.
Türkiye’de ilki 1927 yılında olmak üzere, 2000 yılına kadar
14 genel nüfus sayımı yapılmıştır. 1927 yılında yapılmış ilk
nüfus sayımından sonraki sayımlar, 1935 ile 1990 yılları
arasında düzenli olarak sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda uygulanmıştır. 1990 yılından sonra ise nüfus sayımının sonu
0 ile biten yıllarda uygulanması kanunla belirlenmiş olup
bu kapsamda 22 Ekim 2000 tarihinde on dördüncü ve
son genel nüfus sayımı yapılmıştır.
2000 Genel Nüfus Sayımından sonra 2007 yılında
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuştur.
ADNKS ile göçün tanımı değişmiş ve iç göç, son bir yıl
içinde, ülke sınırları içinde belirli alanlardaki (bölge, il, ilçe,
vb.) daimi ikametgah adres değişiklikleri olarak tanım-
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lanmıştır. TÜİK resmi internet sitesinde iller arasında göç
eden nüfusun il bazında yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı ile illerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve göç hızı
bilgileri bir yıllık dönemler için 81 il düzeyinde sunulmaktadır. ADNKS veri tabanı ile birlikte ülke içi göç edenlerin
bilgileri de her yıl güncellenerek kullanıcıya sunulmaktadır.

1.2.1 Türkiye
1927-2013 dönemi içinde Türkiye nüfusu sürekli olarak artmıştır. Yıllık nüfus artış hızı en yüksek değerine (binde 28,5) 1955-1960 dönemi içinde ulaşmıştır. ADNKS
2013 sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu 76 667 864’tür.
Türkiye’de 2012-2013 döneminde en fazla göçü
6,6’lık net göç hızı ile Doğu Marmara almıştır. En fazla
göç veren bölge ise -19,2’lik net göç hızı ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Aynı dönem içinde en çok
göç alan il de en çok göç veren il de İstanbul’dur. Net
göç hızı karşılaştırıldığında ise İstanbul 19. sıradadır. En
çok göç alan ilk beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir,
Antalya ve Bursa’dır. Net göç hızı karşılaştırıldığında ise
bu sıra Gümüşhane, Tunceli, Çankırı, Yalova ve Tekirdağ
şeklindedir.
Çizelge 1.1’de de görüleceği üzere, köy nüfusu 1927
ile 1985 yılları arasında, kent nüfusuna oranla daha fazladır; ancak, 1927’de %75 olan köy nüfus oranı 1955
sayımına kadar yaklaşık aynı oranda kalmıştır. 1955’te bu
oran, %71’e, 1960’ta %68’e, 1965’te %65’e düşmüş ve
bu durum günümüze kadar devam ederek 2013 ADNKS
sonuçlarına göre en düşük değerle %8,7 olmuştur. Kent
nüfusu 1955 sonrası hızlı bir şe¬kilde artmaktadır. Bu artışın kentlerin kendi iç dinamikleriy¬le açıklanamayacak
kadar fazla olması nedeniyle, kırdan kopan nüfusun kentlere yöneldiği sonucu çıkarılabilir.
Türkiye’deki nüfus sayımları incelendiğinde, kır ve
kent nüfuslarındaki değişmenin boyutlarını görmek mümkün olmaktadır (Çizelge 1.1).
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Yıllar
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

Genel Nüfus
13 648 270
16 158 018
17 820 950
18 790 174
20 947 188
24 064 763
27 754 820
31 391 421
35 605 176
40 347 719
44 736 957

Kent Nüfusu
3 305 879
3 802 642
4 346 249
4 687 102
5 244 337
6 927 343
8 859 731
10 805 817
13 691 101
16 869 068
19 645 007

Köy Nüfusu
10 342 391
12 355 376
13 474 701
14 103 072
15 702 851
17 137 420
18 895 089
20 585 604
21 914 075
23 478 651
25 091 950

1.2.2 Gaziantep
Gaziantep ilinin doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde
Suriye, kuzeydoğusunda Adıyaman ve güneybatısında
Kilis illeri bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 6 887 km²’dir. İlin
denize olan uzaklığı 140 km olup rakımı ise 855 m’dir.

Yıllar
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Genel Nüfus
50 664 458
56 473 035
67 803 927
70 586 256
71 517 100
72 561 312
73 722 988
74 724 269
75 627 384
76 667 864

Kent Nüfusu
26 865 757
33 326 351
44 006 274
49 747 859
53 611 723
54 807 219
56 222 356
57 385 706
58 448 431
70 034 413

Köy Nüfusu
23 798 701
23 146 684
23 797 653
20 838 397
17 905 377
17 754 093
17 500 632
17 338 563
17 178 953
6 633 451

İSTATİSTİK

Çizelge 1.1 Sayım yıllarına göre Türkiye kent ve kır nüfusları

Gaziantep ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1 844 438 kişidir. Nüfusun
tamamı şehir merkezinde yaşamaktadır. Yine aynı nüfus
sayımı sonucuna göre, ilin nüfus yoğunluğu km² başına
229 kişi, yıllık nüfus artış hızı ise binde 24,6’dır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Şahinbey, Şehitkamil,
Nizip ve İslahiye’dir.

Çizelge 1.2 Gaziantep göç istatistikleri
Yıllar
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Toplam nüfus
1 612 223
1 653 670
1 700 763
1 753 596
1 799 558
1 844 438

Aldığı göç
37 184
36 075
40 380
45 991
41 672
41 978

Gaziantep ili, 2012–2013 döneminde aldığı göç dik-

Verdiği göç
36 229
34 125
36 327
38 634
39 410
42 291

Net göç
955
1 950
4 053
7 357
2 262
-313

Net göç hızı (‰)
0,6
1,2
2,4
4,2
1,3
-0,2

kate alındığında tüm iller içinde 11. sıradadır. Net göç hızı

dır. Bu dönemde Gaziantep 41 978 kişi göç almış ve 42
291 kişi göç vermiştir.

dikkate alındığında ise Gaziantep -0,2’lik hızla 35. sırada-

Gaziantep’in 2007–2013 yılları arasında aldığı ve ver-
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diği göç incelendiğinde, bu yıllar içerisinde en çok göçü
2010–2011 dönemi içinde aldığı, 2012–2013 döneminde ise göç verdiğini görmek mümkündür (Çizelge 1.2).

İSTATİSTİK

2. YÖNTEM

3. BULGULAR

Bu çalışmada hakkında bilgi toplanmak istenen ve
tahminler yapılacak hedef kitle 31.12.2008 ile 31.12.2009
tarihleri arasında Gaziantep il merkezi olan Şahinbey ve
Şehitkamil ilçelerine yerleşerek ADNKS kayıtlarını bu ilçelerde yaptırmış olan kişilerdir.
Soru formu, 10 969 hanenin yer aldığı adres çerçevesinden çekilen 491 örnek hanehalkına uygulanmıştır.
Adres çerçevesinde Şahinbey ilçesinin 114 mahallesinde, Şehitkamil ilçesinin 85 mahallesinde göç ile yerleşmiş hane vardır. Örneklemde ise Şahinbey ilçesinde
72, Şehitkamil ilçesinde 52 mahalledeki örnek haneler
ziyaret edilmiş olup en çok göç aldığı için örneklemde en
fazla haneye sahip mahalleler sırasıyla Batıkent, Karataş
ve Güneykent’tir. Örneklemde çıkan hanelerin Gaziantep
iline gelerek kayıtlarını yaptırdıkları ve ikamet ettikleri mahalleler ekonomik grup bakımından çeşitlilik gösterse de
çoğunluğu düşük ekonomik grup içinde yer almaktadır.
Soru formu üç bölüm ve toplam 60 sorudan oluşmaktadır. Soruların bir kısmı birbirine bağlı ve bir kısmı
da atlamalı sorulardır. Ortalama olarak bir soru formunun
doldurulması 15 dakika, veri girişi 8 dakika sürmüştür.
Araştırmanın veri girişi ve analizinde veri analiz programı kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak Ki-kare testi,
Mc-Nemar testi, T-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Korelasyon Analizi (Pearson Yöntemi) ve Doğrusal Regresyon
Analizi kullanılmıştır. Varyans analizinde Post-Hoc Test
olarak Tukey testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 alınmıştır.
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Cevaplayıcıların %82,10’u (403 kişi) erkek, %17,9’u
(88 kişi) kadındır. Yaş aralıklarına göre gruplandırıldığında
en yüksek sıklığa sahip cevaplayıcılar %21,4 ile 30-34,
%16,5 ile 35-39 ve 13,8 ile 25-29 yaş aralığındadır. Cevaplayıcıların %44,6’sının 35 yaş altı olduğu sonucundan
göç eden nüfusun genç nüfus olduğu fikrine varılabilir.
“Medeni durumunuz nedir?” sorusunda cevaplayıcıların %85,7’si evli olduğunu, %10,2’si hiç evlenmediğini,
%1,2’si boşanmış olduğunu ve %2,9’u eşlerinin öldüğünü beyan etmiştir. Gaziantep il merkezine göç edenlerin
%92,5’i ailesi ile birlikte gelmiştir. Genel literatür bilgisi
göç edenlerin yerleşmeyi planladıkları yere ilk önce yalnız
gelerek daha sonra bu yerleşim yerine ailesini getirdiği
yönündedir. Gaziantep ili yakın illerden göç aldığı ve bu
illere sosyo-kültürel özellikler bakımından benzerlik gösterdiği için kişilerin aileleri ile birlikte göç edebilmelerine
uygun koşul sağladığı söylenebilir.
Cevaplayıcılar en yüksek sıklıkla (%49,7) ilkokul mezunudur, %13,4’ü genel lise, %7,9’u fakülte ve %0,4’ü
yüksek lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Tüm cevaplayıcıların %13,8’ine denk gelen bir okul bitirmeyen 68
kişinin %39,7’si (27 kişi) okuma yazma bilmemekte,
%60,3’ü (41 kişi) okuma yazma bilmektedir. Dolayısıyla
tüm cevaplayıcıların %5,5’i okuma yazma bilmemektedir.
Cevaplayıcıların %63,5’i ilkokul mezunu ya da bir okul bitirmemiştir. Eğitim önemli bir sosyo-ekonomik gösterge
olarak değerlendirildiği için, bu sonuç göç eden hanelerin
alt sosyo-ekonomik gruplara dahil olduğu tespitini ortaya
koyabilir.
Gaziantep il merkezine en çok göç veren iller Şanlı-
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Gaziantep’e gelmeden önce sosyal güvencesi olanların tamamına yakının (%99,1) Gaziantep’e geldikten sonra da sosyal güvenceleri olmuştur, göç etmeden önce
sosyal güvencesi olmayanların ise yaklaşık üçte ikisinin
(%65,6) Gaziantep’e geldikten sonra sosyal güvencesi
olmuştur. Göç aldığı illere göre Gaziantep’te ekonominin
daha çok kayıt altında olduğu ve çalışanların daha çok
sosyal güvencesi olduğu söylenebilir.
Görüşülen kişilerin Gaziantep’i seçme nedenleri olarak ilk dört neden daha iyi iş olanakları, daha iyi bir yaşam, para biriktirmek ve iş değişikliği/tayindir. Nedenlerin tamamına yakını ekonomiktir. Kişiler, yetersiz toprak,
yoksulluk, işsizlik, bölgelerindeki gelir farklılığı, istihdam
yetersizliği, düşük ücretler, kuraklık ve nüfus artışı gibi kırın iticiliğinden; kentsel yaşam standartlarının yüksekliği,
görece fazla istihdam olanakları ve ekonomik ve sosyal
olanakların fazlalığı gibi kentin çekiciliğinden kaynaklı nedenlerle göç kararı almaktadırlar.
Cevaplayıcıların %53,7’si düşük gelir seviye gruplarında yer almaktadır ve %67,8’i gıda, yakacak, giyim ve kira
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Bununla birlikte göç eden kişilerin %88,2’si Gaziantep ilinde
yaşamaktan memnundur. Kişiler eğitim-öğretim (%42,8),
sağlık (%60,7), belediye (%39,3), asayiş ve emniyet hizmetlerinden (%58,6) memnun ya da çok memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Gaziantep il merkezine göç etme nedenleri içerisinde ilk sırada daha iyi iş olanakları yer almaktadır. Kişilerin
gelir düzeyi arttıkça, eğitim-öğretim, sağlık ve belediye
hizmetlerinden memnuniyetleri arttıkça yaşam kalitesi
açısından Gaziantep il merkezine verdikleri puan da artmaktadır.
4. SONUÇ
Gaziantep il merkezine göçler içerisinde büyük çoğunluğunu kırdan kente göç oluşturmaktadır. Kaynak yönünden Gaziantep ili, kısa mesafeli çevresinden göç alan
bir yerleşim yeridir. Çalışmanın dönemi içinde Gaziantep
il merkezine göç edenler arasında eğitim seviyesi ve gelir seviyesi düşük, 35 yaş altı evli bireylerin oranı daha
yüksektir. Tümertekin’in (1968) çalışmasında, göç eden
kişi varış noktasındaki nüfusun niteliğini yükseltecekse
göçün seçiciliğinin pozitif olacağından söz edilmektedir.
Negatif seçicilik ise ters yönde bir etkiye sebep olacaktır.
Tümertekin’in (1968) çalışmasındaki tanımlamaya göre
bu çalışmadaki göçün seçiciliğinin negatif olduğu söylenebilir.
İncelenen çalışmalarda kişinin göç edebilme kapasitesini etkileyen özellikleri olarak, yaşı, cinsiyeti, etnik
kökeni, evlilik durumu, meslek grubu, eğitimi ve işsiz
bulunduğu sürenin uzunluğunun kullanıldığı görülmüştür
(Tekeli, 2008). Bu çalışmada da cevaplayıcıların büyük
çoğunluğun genç yaş gruplarında olması, göç etme nedenleri arasında ilk sıralarda iş bulma amacının gelmesi,

göç ederken ailesiyle birlikte göç etmesi dikkat çekmektedir.
Göç kararında ekonomik güdülerin etkisi, uzaklığın göçe olumsuz etkisi ve aşamalı göç temaları ilk kez
Ravenstein (1889), tarafından dile getirilmiştir ve günümüzde de geçerliliklerini korumaktadır. Görüşülen kişiler
Gaziantep ilinden önce yaşadıkları yerden ayrılma sebebi
olarak ilk sırada daha iyi bir yaşam isteğini belirtmişlerdir.
Diğer nedenler işsizlik/iş aramak, iş değişikliği/tayin ve
ücret/ maaş düşüklüğü olarak sıralanmaktadır. Belirtilen
sebeplerin tümü ekonomik sebepler başlığı altındadır.
Dolayısıyla Gaziantep il merkezine göç etmede ekonomik sebeplerin etkisi büyüktür. Gaziantep il merkezini
en yoğun olarak önceki yerleşim yeri sırasıyla Şanlıurfa,
Adıyaman ve Kahramanmaraş olan kişiler tercih etmiştir.
Böylelikle araştırmada, yakın mesafenin göçe olumlu etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir.

İSTATİSTİK

urfa (%31,6), Adıyaman (%16,9) ve Kahramanmaraş’tır
(%15,9). Cevaplayıcıların %42,2’si ilçe merkezinden il
merkezine göç edenler oluşturmaktadır.

Göç, kent ve kırsal kesim arasındaki gerçek farklılıktan
çok gelir farklılığının beklenen sonucudur (Ersoy, 1985).
Bu çalışmada da regresyon analizine alınan demografik
değişkenler içerisinde en yüksek beta katsayısına sahip
olan değişkenin gelir düzeyi olması bu tespitle uyumlu bir
sonuçtur.
Beklentilerine cevap verecek hizmetleri bulamamalarından ya da iş, eğitim, sağlık, belediye ve güvenlik gibi
hizmetlerin yetersizliğinden dolayı kırdan kente göçün
yüksek olduğu Gaziantep iline büyük beklentilerle gelen
insanların kente uyumu zorlaşmakta, sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle çevre illerden göç alan Gaziantep ilinin
altyapı sorunları, kamu hizmetlerinin eksikliği, niteliksiz
eğitim-öğretim, çevreye uyum ve güvenlik gibi sorunlarla
karşı karşıya kalan bireylerin başvurabilecekleri kuruluşlara ihtiyaçları vardır.
Kişilerin, gelir düzeyi arttıkça, eğitim-öğretim, sağlık
ve belediye hizmetlerinden memnuniyetleri arttıkça yaşam kalitesi açısından Gaziantep il merkezine verdikleri
puan da artmaktadır. Sonuç olarak ekonomik nedenlerle
bu ili tercih ederek il merkezine yerleşmiş göçmenlerin
Gaziantep ilinden memnuniyetini dolayısıyla da beklentilerini karşılayacak faktörlerin daha yüksek gelir, daha nitelikli eğitim-öğretim, sağlık ve belediye hizmetleri olduğu
söylenebilir.
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MİZAH KÖŞESİ

Birazda gülelim...
DELİNİN İNTİHARI

BEN TAKSİYLE GELİCEM

Delinin biri birgün intihar etmeye karar
verir. Kendisini asmaya çalışırken diğer
deli ona dönüp sorar
-Napıyorsun sen
-Görmüyomusun intihar etmeye
çalışıyorum
-Öyleyse neden ipi boynuna değilde
ayağına doladın
-Denedim, öyle yapınca boğuluyorum :)

Akıl hastanesinde doktorlar delilere test uygulayıp düzelmiş
hastaları yollamayı düşünürler. Doktorlar duvara bir araba
resmi çizip delileri resmin yanına toplamışlar ve bu arabaya binip akıl hastanesinden gidebileceğini söylemişler.
Delilerin hepsi arabaya binmeye çalışmış sadece bir tanesi
bir şey yapmamış. Doktorlar onun düzeldiğini sanmışlar ve
adama sormuşlar.
-Sen neden binmeye çalışmadın?
-Ben arkadan taksiyle gelecem. :)

SOBA BORUSU

Birgün ormanda araştırma yapan Fizikçi, Matematikçi,
Kimyacı, Jeolog ve Antropologdan yağmura yakalanmışlar.
Hemen yakınlarındaki bir orman evine giderek yardım
istemişler. Ev sahibi misafirlerini güzel karşılayarak ikram
hazırlamak için mutfağa geçmiş. Bu sıradaki ekiptekilerin
gözüne evdeki soba borusu takılmış. Soba yerden bir metre kadar yukarı konularak, altına taşlarla destek yapılmış.
Bunu gören ekiptekiler bu konuda kafa yormaya ve yorumlamaya başlamışlar.
Kimyacı,”Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini
düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış” der.
Fizikçi, “Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla
odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş” diye
yorumlar. Jeolog, “tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan
sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın ihtimalini azaltmayı amaçlamış.” der.
Matematikçi, “Sobayı odanın geometrik merkezine
kurmuş, böylece odanın düzgün bir şekilde ısınmasını
sağlamış.” derken; Antropolog, “Adam ilkel topluluklarda
görülen ateşe tapmanın daha soyut biçimi olan ateşe saygı
nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş” diye değerlendirir.
Bizimkiler aralarında böyle konuşurken orman köylüsü içeri
girer ve hep birlikte ona sobanın böyle yukarıda olmasının
nedenini sorarlar. Adam dan çok manidar bir cevap gelir :
- Boru yetmedi :)

SÜPERMAN

Sarhoş Adam sabaha doğru evine gelmiş..
Eşi başlamış doğal olarak sorular sormaya.
-Dün gece nerdeydin Süpermen?
-Müşterileri yemeğe çıkardım patronla..
-Peki daha sonra ne yaptınız Süpermen?
-Bir bara götürdük striptiz kulübüne..
-Sen ne yaptın orda Süpermen ? demiş eşi.
-Hiç sadece bir bira içtim ve patronla
müşterileri otele bıraktık demiş adam ve
ardından sormuş..
-Neden bana Superman diyorsun
geldiğimden beri acaba ?
Eşi cevaplamış..
-Sadece Süpermen külotunu pantolonunun
üstüne giyiyor da ondan sordum

AYNA

Hamdi yine zil zurna sarhoş bir şekilde
eve geldi ve bağırmaya başladı ;
- Lanet olsun , yine gri bir tv programı ve
üstüne üstlük tipsizmi tipsiz 5 para etmez
bir spiker !.. Karısı mutfaktan seslenmiş ;
- Aynada kendine mi bakıyorsun sen yine.
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CahiI kişi güIün
güzeIIiğini görmez,
gider dikenine takıIır.
(Mevlana)

(Mevlana)

Nasibinde varsa aIırsın
karıncadan biIe ders.
Nasibinde yoksa bütün
cihan önüne seriIse
sana ters.

Hüzün taze tutar
aşk yarasını. Yaramdan
da hoşum, yarimden
de…

(Mevlana)

(Şems-i Tebrizi)

MİZAH KÖŞESİ

Özlü Sözler...

Gerçek aşk’ı biIen kaIp
bir damIa suya biIe
hürmetIe bakar.

,
,
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Bir kez gönüI yıktın
ise bu kıIdığın namaz
değiI yetmiş iki miIIet
dahi eIin’ yüzün’ yumaz
değiI.
(Yunus Emre)

BozuIduğu zaman,
insandan daha korkunç
yaratık yoktur.
(SOPHOKLES)

Eğer hor eğer hürmet
kişiye sözden geIir.
Zehr iIe pişen asi
yemeğe kim geIir.
(Yunus Emre)

EIinden geIeni yapmadığın müddetçe
umduğunu buIamadığın-dan şikayette haksızsın.
Her ne iş oIursa oIsun, insan eIinden geIeni yapacak;
sonra neticesini bekIeyecektir.
(Cenab Şehabettin)
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ARAMIZA KATILANLAR

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeliğine
yeni katılan arkadaşlarımıza hoşgeldin derken,
çalışma hayatlarından başarılar dileriz...
Hüseyin ÖZBAY
Yönetim Kurulu Başkanı
1707
1841

7071
18
42

Serdar
ÖZBAKIŞ

Hüseyin DEMİR

23.07.2014’te
aramıza katıldı.
1707
1843

7071
18
44

İbrahim Halil
Emre
29.08.2014’te
aramıza katıldı.
1707
1845

İnan ÇOLAK
02.09.2014’te
aramıza katıldı.

7071
18
46

Ersin MARAŞ

Suat ERALP

02.09.2014’te
aramıza katıldı.

03.09.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1847

7071
18
48

Ahmet
ÖZDEMİR

Celal VELET

04.09.2014’te
aramıza katıldı.
74

19.08.2014’te
aramıza katıldı.
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08.09.2014’te
aramıza katıldı.
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7071
18
50

Ali MERCAN

Serap AĞAR

11.09.2014’te
aramıza katıldı.

11.09.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1851

7071
18
52

Murat BULUR

Mustafa
ARSLAN

11.09.2014’te
aramıza katıldı.

15.09.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1853

7071
18
54

Mehmet CANDIR

Nuri DOĞAN

16.09.2014’te
aramıza katıldı.

17.09.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1855

7071
18
56

Mustafa FIRAT

Elif HIDIROĞLU

17.09.2014’te
aramıza katıldı.

18.09.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1857

7071
18
58

Tuğba SAĞLAM

Adem YILMAZ

23.09.2014’te
aramıza katıldı.

23.09.2014’te
aramıza katıldı.
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1707
1859

7071
18
60

Ökkaş
DURDU

Bedii ÇAKICI

23.09.2014’te
aramıza katıldı.
1707
1861

7071
18
62

Mustafa KİRAZ
10.10.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1863

Hacer ÖZMERT
MİZMİZLİOĞLU
13.10.2014’te
aramıza katıldı.
7071
18
64

Ali YARMACI
14.10.2014’te
aramıza katıldı.

1707
1865

76

30.09.2014’te
aramıza katıldı.

Gülşah YAMAN
YILMAZ
15.10.2014’te
aramıza katıldı.
7071
18
66

Mehmet Sedat
DANABAŞ

Ayşe Melike
EKİZ

24.10.2014’te
aramıza katıldı.

10.11.2014’te
aramıza katıldı.
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BİZDEN HABERLER

Farkındalık Eğitimi Semineri

E-Defter,E-Fatura ve Kayıtlı E-Posta Sistemi Semineri

Kurban Bayramı

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı • Kasım - Aralık • Sayı:78

mali analiz

GSMMMO

77

BİZDEN HABERLER

Beden Dili ve Etkili İletişim Semineri

Cumhuriyet Bir Son mu, Bir Başlangıç mı? Konulu Seminer

Ruhsat Töreni
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BİZDEN HABERLER

ODA DANIŞMA MECLİSİ
TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDİYOR

Odamız Üyelerine Aşure İkramı

Vergi Müfettişleri Grup Başkanı Mehmet DEMİR’in Veda Ziyareti
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BİZDEN HABERLER

Odamız ve SGK İşbirliği ile Düzenlenen 6552 Sayılı Torba Yasada Yapılandırma
Semineri

Odamız ve Gelir İdaresi Başkanlığı İşbirliği ile Düzenlenen 6552 Sayılı Torba
Yasada Yapılandırma Semineri

İş Hayatında Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Konulu Semineri
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ
DEVAM EDİYOR
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