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Değerli Meslektaşlarım
Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde 

bulunduğu ekonomik,siyasi ve güvenlikle ilgili sıkıntılı ve zor süreci en 
kısa zamanda atlatacağı konusunda inancımız tamdır.

Son günlerde döviz kurlarındaki artış başta olmak üzere gelişen 
ekonomik olaylar hem bireylerin hem de şirketlerin daha fazla tasarruf 
yapmalarının önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. 

Biz mali müşavir, muhasebeciler; tüm ekonomik iş ve işlemlerin her 
aşamasında varız ve var olmaya da devam edeceğiz. 

Ekonominin olmazsa olmazı olan, ekonomik işleri bütçeleyen ve 
finansal planlar yapan, işlemleri raporlayan, vergi ve sosyal güvenlik 
konularında danışmanlık görevi üstlenen , kamunun tahsilatına yardımcı 
olan, her konuda güvenilir işletme danışmanı olan, biz muhasebeciler 
ülkemizi özlenen ve özlemi duyulan seviyeye getirmek için dün olduğu 
gibi bugün de, yarında tüm gücümüzle çalışacağız. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın.

Aralık ayı meslektaşlarımız için özel bir aydır. 
Hem biten bir yılın verdiği yoğunluk hem de yeni başlayacak yıl için 

yapılacak hazırlıklar aralık ayında hepimizin mesailerini dolduracaktır.
Kolaylıklar dilerim.
Meslek yasamızın kabulünün 27.yılına girdiğimiz bu yıl, birçok so-

runumuzun hallolması noktasında TÜRMOB’un yeni yöneticilerinden 
beklentilerimiz çok.

Gaziantep SMMM odası ikibine yaklaşan üyesi ile bizim hepimizindir.
Genci, yaşlısı, orta yaşlısı, kadını, erkeği, serbest çalışanı, bağlı 

çalışanı,
bileni,az bileni,en iyiyi bildiğini sananlarla hep birlikte ,beraber 

yolumuza devam edeceğiz.
Dileğimiz 2017 yılında meslek mensuplarının birbirlerini rakip değil 

meslektaş ve bilgiyi paylaşan paydaşlar olarak görmeleridir
Ancak ilerlediğimiz yolda insanlar emeğe saygı duymalıdırlar.
Yazımı Sunay AKIN’ın güzel bir sözüyle sonlandırmak istiyorum.
“Yolu sevgiden geçen herkese sesleniyorum. Lütfen sevginin üstüne 

basmayın”
HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN.

SMMM Mehmet NABİOĞLU
Gaziantep SMMMO 

Yönetim Kurulu Başkanı
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 Köşe yazıları, makaleler ve mevzuat ile ilgili yazıların 
sorumlulukları yazarlarına aittir.



Merhameti emreden din İslamdır. İyiliği, güzelliği, 
yardımı gözetin diyen yine aynı dindir. Hoşgörü 
de sınırsız olmamızı isteyendir aynı zamanda. 

Okumamızı ve aklımızı kullanmamızı tavsiye ile değil emir 
ile bildirir. O halde okumak ve aklını kullanmak suretiyle 
aydınlanmak gereklidir, zorunludur, farzdır.

Ortaçağ Avrupası (ki hatırlarsınız Amerika kıtası ile ilgili 
bilgiler sadece coğrafik idi) o dönemlerde yüzyıl süren ırk 
çatışmaları, mezhep çatışmaları ve engizisyon mahkemele-
rinin barbarlıklarıyla tam bir karanlığa gömülmüştü. Avru-
pa karanlıklarla boğuşa dursun Ortadoğu da kültür ve sa-
nat ile astronomi, fizik, tıp, matematik ve mimari gibi daha 
sayılabilecek bir çok bilim alanlarında ileri gidilmişti. Bilim 
güneşi orta doğunun üzerinde parlıyordu. Bu yüzden güçlü 
bir coğrafya rahat ve huzur içinde yaşıyordu. Elbette kendi 
içinde güç dengeleri savaşları yaşanıyordu ancak, karanlık 
değil aydınlık hüküm sürüyordu.

Aradan 400-500 yıl süre geçti. Avrupa kıtası kendi reform-
larını yaptı. Ortadoğu’dan aldığı bilim ile bilgilerini geliştir-
di, üzerine ekledi. Bilim kültür sanat alanlarında kendilerini 
ileriye taşıdılar. Karanlıklarından sorgulayarak çıktılar. Bil-
ginin ve bilgili olanın değerli olduğu bir toplum oluşturuldu. 
Kuantum fiziği, atom altı parçacıklarının, kara deliklerin 
tartışıldığı bunlar için ciddi bütçelerin ayrıldığı bir bilim 
dünyası geliştirildi. Enerjiyi çarpıştırarak madde elde etti-
ler (cern deneyi- tanrı parçacığı). Teknolojik olarak dünyaya 
hükmetmeye başladılar. Kültür sanat ve edebiyatta da azım-
sanamayacak bir noktaya geldiler. Okuyarak aydınlandılar 
ve bir hoşgörü toplumu oluşturdular.

Bu süre zarfında, bizler ne yaptık ? Mezhep  ve ırk çatışma-
larına girdik. Birbirimize karşı hoşgörümüzü yitirdik. Bilim 
kültür ve sanattan uzaklaştık. Birbirimizle didişmekten, tek-
nolojik olarak gerekli gelişmeleri gösteremedik. Eğer diğer 
toplumlar da bizimle aynı seviye de kalsaydı eşit olabilirdik 
ama onlar ilerledikçe biz, teknolojik açıdan geride görünür 
olduk. Mezhep ve ırk çatışmalarımız gittikçe koyulaşmakta 
ve karanlığa gömülmekteyiz. Hoşgörümüzü yitirmekte ve 
kendimizi daha zor ve içinden çıkılmaz durumlara sokmak-
tayız. Ülkemizde bilimsel anlamda ses getirecek bir tartışma 
yada toplantı hatırlamıyorum. Sizler hatırlıyor musunuz!!!

Yani kıyasla her şey tersine döndü. 

Bizler zaman yitirmeden İslam’ın emirlerinden olan, oku-
yup anlayıp aydınlanmak, hızla bilgi toplumu olma yönünde 
adımlar atmak ve insan eğitimini ön plana çıkarmak zorun-
dayız. Bilim, kültür ve sanatta da ileri gitmek hedeflerini bir 
an önce gerçekleştirmeliyiz. Cehaletin övülmediği, bilginin 
ve bilgili olanın değerli olduğu bir toplum oluşturmalıyız.

Hoşgörü merhamet yardımseverlik bir anlam ifade edecek-
se gelin, aydınlanmış bir toplumda anlam kazansın. Bunun 
için hep beraber çalışalım. Herkes işini iyi yapsın. Başka-
sının işini yüklenmesin. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğite-
lim. Bilim güneşi yine bu coğrafya da eskisi gibi parlasın. 
Karanlıklarımızın aydınlıklara boğulması hepimizin dileği 
değil midir?

Hakan ÖZSEVEN
SMMM

KARANLIKTAN AYDINLIĞA
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Odamızın 28-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 22. 
Olağan genel kurulunda göreve gelen tüm kurul 
üyeleri ile birlik delegelerine ve komisyonlarda 
görev alan meslektaşlarıma çalışmalarında başa-

rılar diliyorum.

15 Temmuz gecesi yapılan küstah darbe girişimini ve Gazi-
antep’imizin stratejik açıdan önemli olan iki semtinde mey-
dana gelen, 20 ağustos 2012 tarihli Karşıyaka saldırısı ile 
aynı güne denk getirilerek yapılan, menfur Düztepe saldırı-
sını şiddetle kınıyorum. 

Yakın gelecekte iş hayatında çalışanlarla ilgili yeterlilik ve 
belgelendirme husussunda iki kurumun ismini çokça du-
yacağımız düşüncesi ile Mesleki yeterlilik ve Belgelendirme 
konusuna dikkat çekmek istedim.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik ve Bel-
gelendirme

Mesleki yeterlilik ve Belgelendirme konusunda iki önemli 
kurum bulunmaktadır.

Bu Kurumlar;
• Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve
• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Bu iki kuruma değinmeden önce Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sisteminin ne olduğunu inceleyelim.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standart-
larının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim 
programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücü-

nün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme 
merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonu-
cunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu 
öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan 
mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme 
imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece iliş-
kin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin 
sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir. (Kaynak; 
myk.gov.tr)

Öncelikle bu tanımı okuduğumda birçok kurum zihnimde 
canlandı, sonra belgelendirmelerin ve standart oluşturma-
nın özelleştiği hissiyatı oluştu ve verilecek eğitim ile bel-
gelerin heba olmaması hususunda devletin destekleyeceği 
kanısı ile en sonunda hedeflenen hayali gördüm.

MYK’nın yaptığı ‘’Ulusal mesleki yeterlilik sistemi’’ tanımını 
biraz analiz ettiğimde gözlerimin önünde aşağıdaki husus-
lar canlandı:

1- Standartlar ifadesi Türk Standartlar Enstitüsünü, Mesle-
ki ve Teknik Eğitim Denildiğinde 
Meslek Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerini (Çıraklık Eği-
tim Merkezleri), Öğretim programları ise Hayat Boyu öğren-
me kapsamında Akşam Okulları ve Halk Eğitim Merkezleri-
ni aklıma getirdi. Tabi tüm bu standart, eğitim ve öğretimler 
aynı zamanda her sektörün meslek odalarını da aklımıza 
getirmeli. İşte tamda bu noktada şu sorular cevap bekliyor.

• Devlet mesleki eğitim sistemimizin yetersizliğini mi gördü.
• Belge ve diplomalarımızın  Uluslararası geçerlilik sıkıntısı 
mı var.

MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ

Hüseyin ŞAHİN
SMMM
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• Eğitim öğretim ve belgelendirmede Milli Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek öğretim kurumu, Türk standartları enstitüsünün v.b. 
kurumların üstünde bir kurum mu oluşuyor. Çünkü yetkiyi 
MYK veriyor TÜRKAK akredite ediyor.
• Yeni bir iş alanı mı oluşturulmak istendi.
• En önemlisi de yeni bir rant ortamı mı oluşuyor.

2- İş dünyası temsilcileri kararlara aktif olarak katılır ifade-
si dikkatimi çekti. Acaba bu kadar 
önem verilen eğitim ve belgelendirme ile ilgili kararların sa-
dece iş dünyası ile sınırlandırılması doğrumu.

3- Tanımın sonunda da ‘’kalite güvencesinin sağlandığı, 
adil, şeffaf ve güvenilir bir 
sistemdir’’ ifadesi yer almakta, inşallah bu ifadeler havada 
kalmazda ülke olarak yeni bir eğitim ve belgelendirme siste-
mine ihtiyaç duymayız.

Aslında gerçeklik payı olmakla beraber biraz ironi yapmak 
istedim. Canım ülkemde bir hevesle yola çıkarız da yolda 
ayağımıza batmayan diken çarpmayan taş kalmaz.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile ilgili düşüncelerimi pay-
laştıktan sonra  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’nun yapısına girmeden 
sistem içerisindeki konum ve görevlerine değineceğim.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK): 5544 sayılı Mesleki Yeter-
lilik Kurumu Kanunu ile kurulan Mesleki yeterlilik kurumu-
nun görev ve yetkileri bu kanunda şöyle sıralanmıştır.

a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme 
planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak 
veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin düzenlemeleri 
yapmak.
b) Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu 
standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit et-
mek.
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi teknik ve 
meslekî eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal 
meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabil-
mesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyin-
deki meslekî ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında 
ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin 
yapılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak.
ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve 
meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirle-
mek.
d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim 
kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları be-
lirlemek.
e) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği 
belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve 
sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.
f) Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları 
meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.
g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve tek-
nolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik 
standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınma-
larını sağlamak.
ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçiş-
ler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak.
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Tüm bu maddelerden de görüldüğü üzere sistemin işleyişi 
ve gelişiminin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkisinde 
olduğu anlaşılmaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK): 4457 sayılı Türk Ak-
reditasyon Kurumu Kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 
kurulan Türk Akreditasyon Kurumunun  görev ve yetkileri 
bu kanunda şöyle sıralanmıştır.

a) Ülkemizde uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akredi-
tasyon hizmeti sunan tek kuruluş olarak Kurum faaliyetleri 
ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli 
kıstas ve tedbirleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerek-
tiğinde değiştirmek, yürürlükten kaldırmak ve ilgili önlem-
leri almak.
b) Akredite edilmek üzere başvuran kuruluşların ilgili stan-
dartlara ve ölçütlere göre denetimini yapmak ve bu denetim 
sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar 
vermek, akredite edilen kuruluşları izlemek, akreditasyonun 
kapsamını değiştirmek, gerektiğinde akreditasyonu askıya 
almak veya iptal etmek ve akredite edilen kurum ve kuru-
luşlar arasında Kurumun görev alanına giren konularda iş 
birliğini sağlamak.
c) Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgüt-
leri, ülkelerin akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon ku-
ruluşu bulunmayan ülkelerdeki akreditasyonla ilgili kurum 
ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve iş birliğinde bulunmak.
ç) Akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, 
değerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde 
edilmiş bilgilerin gizliliğini korumak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında, akreditasyonun önemini ve 
kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, görev alanına 
giren konularda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak.
e) Kurum faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve 
taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak.

f) İyi laboratuar uygulamaları konusunda ulusal izleme oto-
ritesi olarak hizmet vermek.
g) Faaliyet alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Kısaca özetlemek gerekirse mesleki yeterlilik belgelerinin 
ulusal ve uluslararası geçerliliği noktasında akreditasyonu 
Türkak sorumluluğundadır.

Peki bu kadar detaydan sonra bu kurumların faaliyetleri 
neticesinde oluşturulan bu sistemin uygulamada etkisi ne 
olacaktır. İşte tamda bu noktada 6645 sayılı iş sağlığı gü-
venliği kanunu önümüze çıkıyor.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışıp işi ile ilgili 
mesleki en az ortaöğretim (Lise) diploması veya Ustalık-
Kalfalık belgesi olmayan işçilerin çalışabilmesi için ilgili ba-
kanlıkça yayımlanacak tebliğlerle Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunlu olmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler MYK tara-
fından yetkilendirilmiş kuruluşlarda teorik ve uygulamalı 
sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Belgeyi almaya hak 
kazananların sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan bir de-
faya mahsus karşılanacaktır. Tabi bu yetkiyi alan kuruluş-
lar yaptıkları masrafları karşılayabilmek için muhtemelen 
sınav ücreti dışında kurs ve dosya ücretlerini de hesapla-
yacaklardır.

Şuanda çok gündemde olmamasına rağmen önemli bir hu-
susa daha dikkat çekerek yazımı sonlandırmak istiyorum. 
Umarım muhasebe elemanı mesleki yeterlilik belgesinin 
verilmesini meslek odalarımız başka kurumlara bırakma-
yarak yetkilendirilmeleri hususunda geç kalmazlar. Saygı-
larımla…

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı • Sayı:82 GSMMMOmali analiz 5

M
EV

ZU
AT



İçimizden biri...

1973 yılından bu yana muhasebecilik yapan değerli meslek-
taşımız Üzeyir Atalay, mesleğini seven ve renkli bir kişiliğe 
sahip birisi olduğunu hissettirdi. İşte Sayın Atalay’a sorula-
rımız ve aldığımız cevaplar...

Sn. Üzeyir Atalay, kaç yıldır 
bu mesleğin içindesiniz?

Bu mesleğe ilk 1973 yılında merhum Bayram Hamiş’in ya-
nında başladım.

Nereden mezun oldunuz?
Eskişehir işletme mezunuyum. 

Bu mesleğe nasıl başladınız? Kendi tercihiniz miy-
di, yoksa tavsiye ile mi başladınız?

Benden önce bu mesleğe başlamış olan Metin Tanrıverdi 
mesleği icra ediyordu, beni muhasebeci olarak hayata atıl-
mam konusunda ikna etti.  Ben de memnuniyetle ve severek 
bu mesleğe başladım.

Smmm ÜZEYİR ATALAY
BAYRAM HAMİŞ’İN YANINDA MESLEĞE ADIM ATTI

İçimizden biri...
Gaziantep Muhasebeciler Odası olarak, bundan sonra her sayımızda bir meslek mensubumuz ile 

söyleşi yaparak, hem onları tanıyacağız, hemde onların fikir ve görüşlerine kulak vermiş olacağız. 
Bu sayımızda 1973 yılından bu yana mesleğimizi icra eden Üzeyir Atalay ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Röportaj: Smmm İbrahim SÜRER – Smmm Güfer FARİZ
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Bu mesleği seçtiğiniz için mutlu musunuz? 
Bu mesleği yapmasanız başka ne işle uğraşırdınız?

Evet, bu mesleğin mensubu olmaktan mutluyum. Bugün 
olsa yine aynı mesleği tercih ederdim. Ama bu meslek dışın-
da seçecek olsam herhalde tüccarlığı seçerdim.

Sizce mesleğimiz eski günlere göre zorlaşıyor mu, 
yoksa teknoloji geliştikçe kolay hale mi geliyor?

Kesinlikle gittikçe zorlaşıyor, teknolojinin gelişmesi bence 
işimizi kolay hale getirmiyor, bilakis yeni yeni angaryaları 
bizim omzumuza yüklüyor. Hem mükellef hem de devlet bü-
tün işleri bizden bekliyor. Nasılsa bunu muhasebeci yapar 
veya bu problemin üstesinden gelir mantığı ile hareket edi-
yorlar.

Mesleğimiz, toplum içerisinde hak ettiği yerde mi 
sizce? Biz meslek mensupları olarak hak ettiğimiz 
itibari elde ediyor muyuz?

Kesinlikle hayır. Ama bunun tek sebebi yine biziz. Çünkü 
mesleğimizi icra ederken mükellefe karşı dik durmayı veya 
yaptığımız işin ciddiyetini ve önemini tam olarak anlatamı-
yoruz. Bunun temeli de mükellef bizden kaçmasın, başka 
meslek mensubuna gitmesin düşüncesi var. Bence bu fikir 
yanlış.

Peki yaptığımız işin karşılığını tam olarak 
aldığımıza inanıyor musunuz?

Biraz önce bahsettiğim düşünce bizde olduğu için maalesef 
ücretimizi de tam olarak alamıyoruz, mantık ve sonuç aynı.

Mesleğe yeni başlayan veya başlayacak olan 
meslek mensubu arkadaşlarımıza mesleği önerir 
misiniz?  Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?

Bu mesleğe yeni başlayacak olan veya başlamayı düşünen 
arkadaşlara iki konuda tavsiyem ola-
cak. Öncelikle sürekli araştırma ve bilgi 
yenileme konusuna önem versinler. Ben 
bunu biliyorum mantığına sığınma-
sınlar.Mesleğimiz sürekli değişiyor ve 
gelişiyor. Bu değişim gerek teknolojiye 
bağlı olarak gerekte toplumun ihtiyaç-
larına bağlı olarak değişen kanun ve 
yönetmelikler ile oluyor. Meslek mensu-
bu sürekli kendini geliştirmek zorunda. 
İkinci husus da, mükellefe hizmet su-
nulduğunda bu emeğin karşılığını tam 
olarak istemek ve almak durumunda 
olmalılar.  Bence bu iki husus bir ara-
da olursa meslektaş arkadaşlarımız, 
saygın ve itibarlı birer meslek mensubu 
olurlar kanaatindeyim.

Meslek açısından karşılaştığınız zorluklar 
nelerdir? Kısaca bahseder misiniz.

Maliye, muhasebeciye bazen yeteri kadar yardımcı olmuyor. 
Bu da yine   bizim suçumuz diye düşünüyorum. Bir de mü-
kellefler maliye ve vergisel  açıdan yeteri kadar bilgiye sa-
hip değiller. Ticaretin bütün sırlarını araştırıp    en kazançlı 
şekilde yapmayı biliyorlar. Maliye ancak ceza veya inceleme  
olursa akıllarına geliyor. Bence toplum olarak bu konuda bi-
linçlendirilmeli.

Bu meslek ile en güzel anılarınız nelerdir?

Bayram Hamiş Ağabeyimizle çalışırken, cumartesi günleri 
öğleden sonraları O ve Mehmet Sağlam üstatlarımızla ile 
yaptığımız sohbet ve konuşmalar tatlı birer anı olarak hala 
kulaklarımda. Her ikisine de Allah rahmet eylesin.

Meslek hayatınızda bu güne kadar maddi ve 
manevi anlamda tatmin sağladı-
nız mı?

Evet, genel anlamda her yönden mutlu-
yum diyebilirim. Bu onurlu mesleğin bir 
mensubu olmaktan kıvanç duyuyorum. 
Geçmişe dönsem, yine bu mesleğe şeref 
duyarak başlarım.

Bu kısa söyleşimiz için size çok 
teşekkür ediyoruz. 
Hem meslek hem de özel hayatı-
nızda odamız 
adına mutluluklar ve başarılar 
diliyoruz.

Ben de teşekkür ediyorum. Aynı dilekle-
rimi de sizlere sunuyorum.
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6736 Sayılı kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılmasına dair Kanun Resmi Gazetenin 
19/08/2016 Tarih ve 29806 sayısında yayımlan-
mıştır. Kanun ile; 

• Kesinleşmiş tüm kamu alacakları yeniden yapılandırıl-
maktadır. 
• İhtilaflı alacaklar (Vergi yargısında bulunan dosyalar) tas-
fiye edilmektedir. 
• İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler. 
• Matrah artırımı ve matrah artırımı yapılan yılların incelen-
memesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması sağlanmaktadır. 
• Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri (Kasa affı- Stok affı) ya-
pılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi sağlanmak-
tadır. 
• Varlık Barışı uygulaması yeniden hayata geçirilmektedir. 
• Ticaret ve Sanayi odalarının, Esnaf Odalarını , Baroların 
, YMM ve SMMM odalarının alacakları yeniden yapılandırıl-
maktadır.

MUHASEBE KAYITLARI

1 - KASA AFFI
Örnek: Xxx Aş.’nin 31.12.2015 tarihi itibarıyla düzenledi-
ği bilançosunda kasa hesabında 500.000 TL görülmekle 
birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 480.000 TL’dir. 
Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi 
olan 29.09.2016 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 
600.000 TL olarak görülmektedir. İlgili mükellef, her ne ka-
dar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 600.000 TL olsa 
da 31.12.2015 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu 
tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada 
bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 480.000 TL 
olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tu-
tar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi 
sonuna 30.11.2016 tarihine kadar ödeyecektir.

Buna göre;
Beyan tutarı  : 480.000 TL
Hesaplanan vergi  : (480.000 x %3=) 14.400 TL

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde ola-
caktır.

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan 
kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi:
________________ 29.09.2016 ________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.  480.000 TL
(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
                                 100 KASA   480.000 TL
____________________   / ____________________

- Verginin hesaplanması:
________________ 29.09.2016 ________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.   14.400 TL
(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR    14.400 TL
____________________   / ____________________

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan 
kasa mevcudundan kaynaklanan giderlerin nazım he-
saplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:
________________ 29.09.2016 ________________

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. 494.400 TL
       951 KANUNEN KABUL ED.GİD.ALC.HS.    494.400 TL
____________________   / ____________________

6736 SAYILI KANUN VE
MUHASEBE KAYITLARI

Muhammet Ekrem KARAKIZ
SMMM
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2 – ORTAKLAR HESABI AFFI
Örnek: Xxx Limited Şirketinin, 31.12.2015 tarihli bilanço-
sunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları bilan-
ço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir.

– 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı : 400.000 TL
– 431. Ortaklara Borçlar hesabı : (160.000) TL
Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve ortaklara 
borç tutarları şu şekildedir.

– 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı : 100.000 TL
– 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı : 360.000 TL
– 331. Ortaklara Borçlar hesabı :(200.000) TL

*Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) ala-
cak tutarı;
[(100.000 + 360.000) – (200.000) =] 260.000 TL olsa da

*31.12.2015 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tuta-
rı;
(400.000 – 160.000 =) 240.000 TL’dir.

Buna göre;
Beyan tutarı  : (400.000 – 160.000 = ) 240.000 TL
Hesaplanan vergi: : (240.000 x %3 = ) 7.200 TL olacaktır.

İlgili mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan 
edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname ver-
me süresinde ödeyecektir. Diğer yandan, Xxx Limited Şirke-
tinin 31.12.2015 tarihli bilançosundaki “231. Ortaklardan 
Alacaklar” hesabında görülen tutarın 100.000 TL’lik kısmı 
dönemsellik ilkesi uyarınca “131.Ortaklardan Alacaklar” 
hesabına aktarılmıştır.

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan or-
taklardan alacakların düşülmesi:
____________________   / ____________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.  240.000 TL
(6736 sayılı Kanun 6/3 md. uyarınca düzeltme hesabı)
     131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                100.000 TL
     231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                140.000 TL
____________________   / ____________________

- Verginin Hesaplanması:
____________________   / ____________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR . 7.200 TL
(6736 sayılı Kanun 6/3 md.)
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
      360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR              7.200 TL
____________________   / ____________________

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan or-
taklardan alacaklardan kaynaklanan
giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider 
olarak) kaydı:
____________________   / ____________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.   7.200 TL
      951 KANUNEN KABUL ED.GİD.ALC.HS.      7.200 TL
____________________   / ____________________
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3 – STOK VE MAKİNE 
TEÇHİZAT DEMİRBAŞ AFFI
Örnek (Stok): İşletme daha önce faturasız aldığı  %8 kdv 
li 200.000 TL değerindeki ticari malı kayıtlarına aşağıdaki 
gibi alacaktır.

Ticari mal değeri       : 200.000,00 TL
Kdv % 8       :   16.000,00 TL
6736 sayılı kanun kdv indirimi %50    :     8.000,00 TL
Hesaplanacak Kdv      :     8.000,00 TL

____________________   / ____________________

153-TİCARİ MALLAR   200.000 TL
191-İNDİRİLECEK KDV        8.000 TL
525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.   200.000 TL
(6736 S.K6 MD. )
360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR          8.000 TL
(Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV)
____________________   / ____________________

Örnek (Makine Teçhizat Demirbaş: İşletme daha önce fatu-
rasız aldığı %18 kdv li  100.000 TL lik demirbaşı kayıtları-
na aşağıdaki şekilde alacaktır.

Demirbaş Değeri      : 100.000,00 TL
Kdv %18      :   18.000,00 TL
6736 sayılı kanun kdv indirimi % 10  :     8.000,00 TL
Hesaplanacak Kdv     :   10.000,00 TL
 
____________________   / ____________________

253-255 TESİS MAKİNE CİHAZLAR-D.BAŞ  100.000 TL
689-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR.    10.000 TL
       526-D.BAŞ-MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZ.KARŞ. 100.000 TL
        (6736 S.K 6. MD.)
        360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    10.000 TL
         (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV)
____________________   / ____________________

4 – MATRAH ARTIRIMI AFFI (GELİR VERGİSİ)
Örnek: Gelir vergisi mükellefi olan Bay (A) 2011, 2012, 
2013, 2014 ve 2015 yıllarında bilanço usulüne göre defter 
tutmuş ve beş yılda zarar etmiştir. Bu mükellef için ilgili yıl-
lara matrah artırımında bulunması durumunda ödeyeceği 
vergi şu şekilde hesaplanır.

Artırılan Matrah * Artırım Oranı= Ödenecek Vergi
2011 yılı : 10.000 * %35 = 3.500 TL
2012 yılı : 11.000 * %30 = 3.300 TL
2013 yılı : 14.000 * %25 = 3.500 TL
2014 yılı : 15.000 * %20 = 3.000 TL
2015 yılı : 18.000 * %15 = 2.700 TL
             TOPLAM= 16.000 TL

- Mükellefin bu tutarları defaten ödemek istemesi halinde 
yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır.
____________________   / ____________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 16.000 TL
        360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 16.000 TL 
2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin 
Gelir Vergisi Matrah Artırımı Tahk.
____________________   / ____________________

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR     16.000 TL 
        102 BANKALAR        16.000 TL
*2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yılları Gelir Vergisi Mat-
rah Artırımı Vergisinin Öd.
____________________   / ____________________
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Meslek grubu olarak Ünvanımızın değerini yük-
seltmek saygınlık kazandırmak gerekliliği her 
geçen gün zorunlu hale gelmektedir. İster büro 
faaliyeti gösterelim ister bağımlı çalışalım müş-

teri ve işverenlerimizden bir çoğumuz yeterli saygıyı gör-
müyoruz. Bunun en temel noktası sahip olduğumuz ünvana 
bizlerin yeterli değeri vermiyor olmamızdan başlıyor. Kul-
lanmış olduğumuz fiyat tarifesi yapılan işlerin tam karşılığı 
değil. Fiyat tarifemiz çağdışı bi fiyat tarifesi olup fiyatlara 
birde müşterilerin pazarlık yapması girince çok düşük fi-
yatlara iş yapılmaya başlıyor ve SMMM ünvanının karşılığı 
ucuz iş yaptırılacak kişi oluyor bir anda. Oysa rekabeti fiyat 
üzerinden değil de vermiş olduğumuz hizmet kalitesi ile yap-
mış olsak ve yaptığımız işin tam karşılı olan ücretlerin altın-
da iş kabul etmesek birçok olumsuzluğun bir anda ortadan 
kalktığını göreceğiz. Yapılan kaliteli iş beraberinde mesleki 
kaliteyi de getirecektir. 

Meslek grubu olarak kanunlara çoğu hukukçudan daha faz-
la hakimiz. Hukukçularda branşlaşma söz konusu ;boşan-
ma avukatı, ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi sadece ken-
di alanındaki kanunlara üst düzeyde hakimiyet esas iken 
bizde özel branşlaşma söz konusu olamayacağından tüm 
kanunlara hakim olma zorunluluğu vardır. Müşteri veya iş-
verenlerin sormuş oldukları sorulara Avukatlar kanun met-
nini müvekkilin anlamayacağı şekilde ,Meslek mensupları 
ise mükellefin anlayacağı bir dil ile anlatır  bu yüzden top-
lumsal bir yara olan anlaşılmayan şey kıymetlidir güzeldir 
mantığı devreye girer avukatlara gösterilen saygı bizlere 
gösterilmez. Mali müşavirlerin dili ile” İrsaliyesiz mal taşır-
san 118 TL ceza yersin” ibaresini bir avukat “Mal taşıma 
sırasında taşıma irsaliyesi düzenlemeyen vergi mükellefi 
hakkında Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca ve 
gerekse aynı Kanun’un mükerrer 257. maddesinin verdiği 
yetkiye istinaden yayımladığı genel tebliğler ile uygulamaya 

konu olan işlemler esas alınarak kanunda belirtilen hadler-
de özel usulsüzlük cezası verilir gibi anlatımı tercih ettiğin-
den müşteri gözünde bizler sıradan onlar ulaşılamaz oluyor. 

Hele doktorların elindeki cehennem silahı LATİNCE işte 
o çok fena hiçbir bilgi düzeyi latince söylenen bir şey ile 
boy ölçüşemez. Diyelim ki Boyun ağrısı şikayeti ile doktora 
gittiniz Tahliller yapıldı Mr çekildi röntgen vs tüm tetkikler 
yapıldıktan sonra Doktor teşhisi koyar Collum Hernia. Oysa 
aynı hastalığa teşhisi bir mali müşavir koyarsa söyleyece-
ği sadece Boyun Fıtığı olacağından dolayı Mali Müşavirler 
saygı duyulma konusunda doktorlar ile asla boy ölçüşemez.
Bir aşçı düşünün dünyanın en kaliteli malzemeleri ile dün-
yanın en lezzetli pastasını yapıyor. Fakat elindeki bütün 
imkanlara rağmen süsleme yapmamayı tercih ediyor. Ne 
kadar lezzetli bir pasta yaparsa yapsın pastanın görsellik 
kısmı güzel olmaz ise yeterli değeri görmeyecektir.

 Mesele bir konuyu bilmek değil mesele elindeki bilgiyi nasıl 
sattığınla alakalıdır.

Hakan TOPAL
SMMM

MESLEKİ PAZARLAMA ZORUNLULUĞU
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1-GİRİŞ
Çalışma gücünde ve arzusunda olan cari ücretten çalışma-
ya razı olup da iş bulamayan iş gücünün varlığına işsizlik 
denilmektedir. İşsizlik sigortası, işsizlik riskine karşı sigor-
talıya ekonomik bir güvence sağlayan sigorta kolu olarak 
değerlendirilebilir. İşsizlik sigortası aslen bir sosyal sigorta 
kolu olmasına rağmen sosyal güvenlik kanunları ile değil, 
ayrı bir Kanun olan 4447 sayılı kanunla düzenlenmiştir. 
İşsizlik sigortasını düzenleyen 4447 sayılı Kanunagöre iş-
sizlik sigortası “bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yete-
nek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir 
kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz 
kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve 
ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren 
zorunlu sigorta olarak  tanımlanmıştır. 

İşsizlik sigortası, işsizlik riskine karşı sigortalıya ekonomik 
bir güvence sağlayan sigorta kolu olarak değerlendirilmek-
tedir. İşsizlik sigortası ile devlet her sigortalı adına prim 
ödeme yükümlülüğü altına girmiştir.2013 yılı Tuik verileri-
ne göre Ülkemizde işsizlik oranı 9.7’ dir. 

İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen süre 
ve miktarda yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir. Si-
gortalı işsizlere işsizlik ödeneği verilebilmesi için Kanun’ 
da belirtilen bazı koşulların varlığı aranmaktadır. Uygula-
mada hangi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanılıp, kaza-
nılmayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bu ça-
lışmamızda çalışmaya başlaması nedeniyle kesilen işsizlik 
ödeneği yeniden işsiz kalınması durumunda tekrar verilip 
verilemeyeceği konusu ele alınmıştır.

2-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE 
HAK KAZANMA ŞARTLARI 

İşsizlik sigortasından İşsizlik ödeneğine hak kazanma şart-
ları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 51 inci madde-
sinde düzenlenmiştir.  İşşizlik sigortası kanunun 51. mad-
desinde Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet 
akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak 
sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni 
bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanun-
da yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kay-
dıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. İşsizlik ödene-
ği sigortalı işsizlere kanunda belirtilen süre ve tutarlarda 
yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir. İşsizlik ödeneği iş 
ilişkisinin sona erdiği her durumda ödenmez. İşten ayrılan  
her sigortalı için ödenmez.

Buna göre:
A- İş akdinin işveren tarafından; 
Fesih bildiriminde bulunarak sona erdirilmesi,
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle sonlandırılması,
İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alı-
koyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması nedeniyle son-
landırılması,

Gökhan BEDİR
Sosyal Güvenlik Denetmeni

ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI NEDENİYLE 
KESİLEN İŞŞİZLİK ÖDENEĞİ YENİDEN İŞSİZ 

KALINMASI DURUMUNDA TEKRAR VERİLİR Mİ?

Sayı:82 • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz12

M
EV

ZU
AT



B- İş akdinin işçi tarafından; 
İş veya işyerinden kaynaklı bir sağlık sorunu nedeniyle fes-
hedilmesi,
İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri 
nedeniyle feshedilmesi, işin bir haftadan fazla süre ile ya-
pılmasını  engelleyici zorlayıcı bir sebep nedeniyle sonlan-
dırılması, 

C- Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin 
bitimi nedeniyle işsiz kalma,

D- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapan-
ması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değiş-
mesi nedenleriyle işten çıkarılmış olma, hallerinde işsizlik 
ödeneğine hak kazanılmaktadır.
Yukarıda sayılan haller dışında işçinin kendi isteğiyle işten 
ayrılması veya işçinin ahlak iyiniyet kurallarına uymaması 
nedeniyle işveren tarafından işten çıkarılması durumunda 
işsizlik ödeneği ödenmemektedir.

İşsizlik ödeneği alabilmek için en az 600 gün işsizlik sigorta-
sı primi ödenmiş olması ve hizmet akdinin sona ermesinden 
önceki son 120 günlük sürede prim ödeyerek sürekli çalış-
mış olması gerekmektedir. Ayrıca hizmet akdinin feshinden 
sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir.
Genel olarak baktığımız zaman işsizlik sigortası fonundan 
yararlanabilmek için işverene ve işçiye belirli sorumluluklar 
düşmektedir. İşverenlerin yasal süre içerisinde işten Ayrıl-
ma Bildirgesi düzenleyerek hem Türkiye İş Kurumuna hem 
de sigortalıya vermesi gerekmektedir. Sigortalı işçi ise; işve-
ren tarafından düzenlenerek kendisine verilen İşten Ayrılma 
Bildirgesi ile yasal süre içerisinde kuruma başvurması ge-
rekmektedir. Çünkü işsizlik sigortasından yararlanma şart-
larından biri olan Türkiye İş Kurumuna başvuru yapılmaz 
ise sigortalı, işsizlik sigortasından yararlanamaz.

3- İŞSİZLİK  ÖDENEĞİNİN MİKTARI 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük orta-
lama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan 
işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu 
maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygula-
nan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini ge-
çemez.
Örnek-1:Son dört aylık ödenen primlerinin ortalaması 1000 
tl üzerinden bildirilen kişiye396.96 tl aylık işsizlik ödeneği 
verilecektir.

4- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENME SÜRESİ 

İşsizlik ödeneğinin ne kadar süre ile ödeneceği, prim ödeme 
gün sayılarıyla orantılı olarak, 4447 sayılı Kanunun 50 inci 
maddesinde ayrı ayrı belirtilmiştir. 
Buna göre; Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 
gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl 
içinde; 

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,Süre ile işsizlik öde-
neği verilmektedir.
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak sigortalı işsi-
zin kendisine ödenmektedir. 

Örnek-2: Son dört aylık ödenen prim ortalaması 1100 tl 
olan son 3 yıl içinde 912 gün sigorta bildirimi olan kişiye 
hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’ a baş-
vurması halinde 8 ay süreyle aylık 436.66 tl işsizlik ödeneği 
verilecektir.

5- ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI NEDENİYLE 
KESİLEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YENİDEN 
İŞSİZ KALINMASI DURUMUNDA 
TEKRAR VERİLİR Mİ?

4447 Sayılı  Kanun’ un 50 maddesinin dördüncü fıkrasında  
“ Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini dol-
durmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden 
yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine ge-
tiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik 
ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlan-
maya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine 
getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sa-
dece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik 
ödeneği ödenir.” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere 
işsizlik ödeneği almakta iken işsiz kalan bir sigortalı için 
iki durum ortaya çıkmaktadır. Bu durumlardan ilki işsizlik 
ödeneği almakta iken işsiz kalan sigortalının kanunun ön-
gördüğü şartları yerine getiremeden yeniden  işsiz kalması 
durumudur. Söz konusu Kanun maddesinde belirtilen ikinci 
durum ise Kanunun belirttiği şartları yerine getirmek sure-
tiyle yeniden işsiz kalınması durumudur. 

5.1 İşsizlik ödeneği almakta iken işsiz kalan sigortalının ka-
nunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden  işsiz 
kalması durumu İşsizlik ödeneği almakta iken işsiz kalan 
sigortalının kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden 
yeniden  işsiz kalması durumunda olan sigortalı, anılan Ka-
nun hükmü gereğince hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dol-
duruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edecektir.

Örnek-1: Sigortalı Songül Hanımın işten çıkarıldığı 
11.01.2014 tarihine kadar ki çalışmasının son üç yılın-
da, son 150 günü kesintisiz olmak üzere toplamda 780 
gün prim ödeme gün sayısı vardır. Buna göre adı geçen 
sigortalı, 180 gün süreyle işsizlik ödeneğine hak kazana-
caktır. Songül Hanımın işten çıktıktan sonra 60 gün sonra 
11.03.2014 tarihinde yeni bir işe girdiğini düşünürsek. Bu 
durumda Songül Hanımın almakta olduğu  işsizlik ödeği işe 
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giriş tarihi itibariyle kesilecektir. Songül hanımın sonradan 
girdiği işten 11.05.2014 tarihinde ayrıldığını düşünürsek. 
Songül Hanım işsizlik ödeneği süresi dolmadan yeni işinden 
de çıkarıldığında işe giriş nedeniyle yararlanmadığı işsizlik 
ödeneği hakkından yeniden yararlanabilecektir. Dolayısıyla 
Songül Hanım yararlanması gereken 180 gün olan işsizlik 
ödeneğinden 60 gün yararlanmış olduğu için kalan 120 
günlük işsizlik ödeneğini alabilecektir. 

5.2 Kanunun belirttiği şartları yerine getirmek suretiyle ye-
niden işsiz kalınması durumu
Kanunun belirttiği şartları yerine getirmek suretiyle yeniden 
işsiz kalınması durumunda sadece bu yeni hak sahipliğin-
den doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenebilecektir.
Örnek-2: Örnek-1 den devam edecek olursak Sigortalı Son-
gül Hanımın 11.03.2014 tarihinde girmiş olduğu yeni işin-
den 30.04.2016 tarihinde çıkarıldığını düşünürsek.Böyle 
bir durumda Songül hanım işsizlik ödeneği almanın şartla-
rından 120 günü kesintisiz olmak üzere toplam 600 günlük 
prim ödeme şartını yerine getirmiş olduğundan yeni duru-
ma göre kendisine 180 gün işsizlik ödeneği bağlanacaktır 
ve eski durum dikkate alınmayacaktır. Bu durumda yeni 
işsizlik ödeneği hak kazanma süresinin hesaplanmasında 
dikkate alınacak son üç yıl, önceki işsizlik ödeneğine hak 
kazanma tarihinde geriye gitmeyecektir.

6-SONUÇ

4447 sayılı kanunun 51. maddesinde Bu Kanun uyarınca 
sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hal-
lerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi 
içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır oldukla-
rını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme ko-
şullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya 
hak kazanırlar. İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere kanunda 
belirtilen süre ve tutarlarda yapılan parasal ödemeyi ifade 
etmektedir. 
 
İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren sigortalının işsizlik 
ödeneği işe girdiği tarih itibariyle kesilmektedir. Sigorta-
lının yeniden işsiz kalması durumunda hak etmiş olduğu 
ödeneği almaya devam edecektir. Ancak, bu durumda olan 
bir sigortalı işsizlik ödeneği alabilmek için gereken şartları 
sağlayacak sürede çalıştıktan sonra işsiz kalması durumun-
da işsizlik ödeneği yeni duruma göre verilecek, eski süreler 
dikkate alınmayacaktır.

İşsizlik ödeneği alan kişi işsizlik ödeneği aldığı sürede hiz-
met akdine dayalı olarak sigortalı çalışması halinde işsizlik 
ödeneği kesilecektir. Sigortalı olduğu sürede işsizlik ödeneği 
ödenmişse, yasal faiziyle birlikte geri alınacağı unutulma-
malıdır.

• 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu http//www.tuik.gov.tr/

• 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

• 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

• 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

• Yaklaşım Dergisi 262 inci Sayı Murat ARAZ syf 232
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5176 sayılı kanunla kamu görevlileri ile kamu görev-
lisi sayılanların uymaları gereken saydamlık,  taraf-
sızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını 
gözetmek gibi etik davranış ilkelerini belirlemek üze-

re kamu görevlileri etik kurulu kurulmuştur.

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile yayınla-
nan kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul 
ve esasları hakkında yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca 
oda bünyesinde bir ETİK KOMİSYONU oluşturulması zorun-
lu hale gelmiştir.
 
İlgili tebliğde “kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleş-
tirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konu-
sunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve 
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendir-
mek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından 
kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturu-
lur” denilmektedir. 

Bu tebliğe paralel olarak, TÜRMOB tarafından 3568 sayılı 
yasanın 50. maddesinden (yönetmelik hazırlama) hareket-
le SMMM ve YMM ‘lerin  mesleki faaliyetlerinde uyacakları 
etik ilkeler yönetmeliği 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı 
resmi gazete  ile yayınlanmıştır.
 
Bu kanun ve tebliğlerin  buna bağlı hazırlanan yönetmeliğin 
ülkemiz şartlarında çok yeni olması, yeterince anlatılmamış 
ve bir vergi mevzuatı gibi cezai müeyyideleri olmaması bu 
kanunun sivil toplum örgütlerinde uygulanmasını geciktir-
miştir.

Yukarıda yasal altyapıları anlatılan konumuzla ilgili  üst bir-
liğimizce  27.03.2014 tarih ve 28954 sayılı resmi gazete 
ile “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik 
Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ “  yayınlanmıştır. Bu 
tebliğ ile eğitim konuları ve yöntemi gibi konular açıklığa 
kavuşturulmuş olup eğitimin sonunda “Meslek mensubu ile 
meslek örgütü” arasında “Muhasebe Meslek Etiği Sözleşme-
si düzenlenir” şeklinde sonuca bağlanmıştır.

Ülkemiz kültüründen gelen içinde güzellikleri barındıran 
insanı ilişkiler ve iş ahlakı gibi değerler, geleceğe dönük lü-
zumsuz maddi kaygılar ve globalleşen dünyada maalesef 
oldukça aşınmıştır. Etik davranış ilkelerinin temelinde, mes-
leğin yapılması sırasında mesleki, insani ve ahlaki değerle-
rin korunması ve bunun için gerekli eğitimlerin muhataplara 
verilmesi vardır. Bu konuda ciddi bir etik bilgi ve duyarlılık 
eksikliği olduğu kesindir. Bu eksikliğin giderilmesi ile mesle-
ki disiplinin sağlanması ve yasal  çerçevenin odamız bünye-
sinde uygulanabilirlik noktasına getirilmesinde atılacak bir 
çok adım vardır. 

Bu konularla ilgili olarak 2016-2019 çalışma dönemi için 
odamız tarafından oluşturulan ETİK KOMİSYONUMUZ ya-
pılan görevlendirme neticesinde ilk toplantısını yapmış ve 
göreve başlamıştır. Yapılması gereken çalışmaların neler ol-
duğu ve alınan mesafe konularında bilgi paylaşımı ilerleyen 
dönemde odamızın iletişim kanallarından meslek kamuoyu 
ile paylaşılacaktır. Komisyon olarak düşüncemiz şu dur;
Ülkemizde yasal alt yapısı 1989 yılında oluşan bu genç 
mesleğimizin önemi, hızlı büyüyen ülke ekonomisi ve global-
leşen dünya ekonomisi nedeniyle diğer mesleklere oranla 
daha hızlı artmıştır. Dünya ölçeğinde çok büyük saygınlığa 
ve öneme sahip olmasına rağmen ülkemizde henüz bu nok-
taya ulaşamamıştır. Bu nedenle mesleki değerlerin küçük 
çıkarlar uğruna suistimal edilme riski yüksektir. Yüksek bir 
güven gerektiren mesleğimizin bir takım tehditlerden korun-
ması gerekmektedir. Bu noktada meslek mensubu ile meslek 
örgütü arasında yapılan sözleşmenin sonucu  “Muhasebe 
Meslek Etiği Taahhütnamesi” düzenlenmesidir. Bütün mes-
lektaşlarımız bu Taahhütnameyi “Mesleğin Hipokrat Yemi-
ni” gibi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bütün meslektaşlarımızın, mesleğimizi daha ileri götürmek 
adına birliğimizce hazırlanan yönetmelik ve tebliğlere uyum 
ve katılımımız ile bu meslek çok daha iyi bir noktaya taşı-
nacaktır.  

Saygılarımızla...

MESLEKTE ETİK

Seddar BÜYÜKKÖMÜRCÜ
SMMM / Etik Kurulu Başkanı
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KOSGEB yeni girişimci
desteği başvurusu nasıl yapılır?

Sevgili Meslektaşlarım , adında da anlaşılacağı gibi KOS-
GEB yeni girişimci desteği başvurusu sadece devlet hibe 
kredi imkanlarından ilk defa yararlanmak isteyenler içindir. 
18 yaşını doldurmuş olan bay veya bayan , engelli,  şehit 
yakını tüm yeni girişimciler bu desteklerden ücretsiz olarak 
başvuru yaparak yararlanabilirler. Kendi işini kurmak iste-
yen yeni girişimcilere sunulan  imkanlarından faydalanabil-
meleri için aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir.

1-Uygulamalı girişimcilik eğitimi başvurusu yapılması!
Her kim olursanız olun mutlaka Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Eğitim başvu-
ruları il ve ya ilçenizde yer alan İŞKUR yada KOSGEB birim-
lerine şahsen olarak yapılması gerekmektedir!

2-Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayıp girişimcilik bel-
gesi alınması…
Mutlaka eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamanız ve gi-
rişimcilik belgesi almanız gerekmektedir.

3- İş yeri açılması ve KOSGEB iş planı projesi hazırlanması
Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamanız durumda artık 
iş yerinizi açabilir ve KOSGEB iş planı projeniz ileGirişimci-
lik Destek Programı hibe kredi imkanlarından yararlanmak 
için aşağıdaki adımları da izleyerek başvuru yapabilirsi-
niz…!

a- KOSGEB kayıt
b- Kobi beyannamesi ve bilgi dokümanı alınması
c- Faturalarının tanzim edilmesi
tüm bu adımları sırası ile uygulayıp sizde açmak istediğiniz 
iş yeri için KOSGEB den hibe kredi alabilirsiniz…

Halk bankası KOSGEB 
faizsiz kredi başvurusu

2016 yılında yapılan anlaşma ile artık KOSGEB kursları-
nı başarılı bir şekilde tamamlayan bay, bayan girişimciler 
Türkiye Halk bankasına yapmış oldukları başvurular so-
nucunda 100 bin TL den başlayan limitler ile faizsiz kredi 
alabilirler.. Bunun için istenilen şartlar
1- İlk defa devlet teşviklerinden faydalanıyor olmanız
2- Gençgirişimcilere sunulan bu imkandan yaş olarak en 
fazla 30 yaş aranmaktadır.
3- KOSGEB onaylı bir iş planı projeniz olması gerekmekte-
dir…

Yusuf ÖZTÜRK
SMMM

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
NASIL ALINIR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
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KOSGEB Tarafından  
Desteklenmeyen Sektörler

• Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
• Toptan ve Perakende
Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar ve Tütün 
ürünlerinin toptan ticareti
• Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Bar, taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salo-
nu hizmeti verenler desteklenmez
• Bilgi ve İletişim
• Finans ve Sigorta Sektörü
• Gayrimenkul Faaliyetleri
• Teknik, Mesleki ve Bilimsel Sektörler
• Hukuk faaliyetleri
• Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi mü-

şavirliği
• Veterinerlik hizmetleri
• Eğitim Hizmetleri 
• Sağlık ve Sosyal Hizmetler
• 10 Üyelik gerektiren  Sektörler
Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri 
yerlerin faaliyetleri

KOSGEB Hibelerinin 
Vergilendirilmesi ve  Muhasebe Kaydı

işletme faaliyetleriyle ilgili olarak KOSGEB’den alınan hibe 
destek tutarının şirketlerin ticari kazancına dahil edilerek 
vergilendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu destek tutarı 
ile yapılan harcamalarınsa niteliğine göre gider veya mali-
yet unsuru olarak dikkate alınacağı unutulmamalıdır.

Örnek:  X  A.Ş. KOSGEB desteği kapsamında belirlemiş olduğu banka hesabına 
15.000 TL nitelikli eleman istihdam desteği almıştır.
-------------------------------------------/-----------------------------------------------
102 BANKALAR  15.000
 602 DİĞER GELİRLER 15.000
 602.02.001 kosgeb desteği 15.000
KOSGEB Hibe destek bedeli
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I.GİRİŞ

Sevgili meslektaşlarım, 21.yy dünyasına baktığımızda ya-
şanan teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında ve her 
noktasında kendisini tamamıyla hissettirir durumdadır. Ya-
şanan her teknolojik gelişme bireyleri ve toplumları etkiledi-
ği gibi meslekleri de etkilemekte ve değişimlere ayak uydur-
maya sürüklemektedir. En son  “kâhin ekonomist” olarak 
tanınan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, dünyada 
üçüncü sanayi devrimiyle birlikte birçok mesleğin gereklili-
ğinin ortadan kalkacağını belirtmiştir.  Yine The Economist 
dergisi önümüzdeki 20 yıl içinde ‘bilgisayarlaşmanın’ hangi 
mesleklerin sonunu getireceği yönünde bir çalışma yayımla-
mıştır. Ne yazık ki; her iki araştırma sonucunda da muhase-
be mesleği teknolojik gelişmeler sonucunda gerekliliği ortan 
kalkacak meslekler arasında üst sıralarda yer almaktadır. 

Bu yazımızda, Gelir İdaresi Başkanlığının bilişim ve otomas-
yon sistemleri alanında yapmış olduğu yatırımların, mali 
müşavirlik mesleğinin geleceğine yönelik etkilerini değerlen-
direceğiz.  

II. MALİ MÜŞAVİR BEYAN YAPAN VE ANKET 
DOLDURAN BİR KAMU ÇALIŞANI MIDIR? 

Günümüzde mali müşavir;  defter tutan, beyanname, bildir-
ge düzenleyen, mali tabloları hazırlayan, danışmanlık ve 
müşavirlik yapan kişi olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu 
tanım ve görevlendirme mali müşavirleri muhasebe ofisleri 
ile maliye idaresi arasında dar bir alana sıkıştırmaktadır.  
Öyle ki; zaman içerisinde mali müşavir esas amacından 
uzaklaşarak, kamu kurumlarının işlerini yapan bir çalışan 
özelliğine dönüşmüştür. Toplumun bakış açısında ise mali-

yeye kayıt yapan, beyanname ve bildirge düzenleyen, vergi-
sel konuları takip eden, kişi olarak algılanmaktadır. 

Bunun sonucunda muhasebe bilimi alanında temel gerekli-
lik olan küresel gelişmelerden, teknolojiden ve yeniliklerden 
uzak, vergi kavramı ile var olan ve mesleğini de sadece bu 
kavram çerçevesinde idame ettirmeye çalışan bir meslek 
profili ortaya çıkmıştır. Bu noktada ise mesleği adına en 
büyük kaygısı; öncelikle kamu kurumlarının istemiş olduğu 
beyannameleri ve bildirgeleri yasal sürelerinde beyan ede-
bilmek olmuştur. Ne yazık ki; bu durum karşısında ülkemiz-
de mali müşavirler toplum nezdinde hak ettiği mesleki say-
gınlığı kazanamadığı gibi, maddi anlamda da emeklerinin 
karşılığını alamamaktadırlar. 
Yukarıdaki açıklamalar neticesinde şu değerlendirmeyi ya-
pabiliriz; mali müşavirlik mesleğinin doğasına aykırı olma-
sına rağmen, Türkiye’deki muhasebe sistemi ve bürokrasi 
mali müşavirleri beyan yapan ve anket dolduran bir kamu 
çalışanı haline getirmiştir. 

III. GELİR İDARESİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLE-
Rİ VE OTOMASYON SİSTEMLERİ ALANINDA 
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 

90’lı yıllarının başından itibaren Gelir idaresi tüm işlemleri-
ni bilgisayar ortamına aktarıp iş yükünü azaltma ve verim-
liliği arttırma ve bilgisayar ortamında toplanan verilerden 
sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sistemi oluştur-
mak amacı ile bilgi ve otomasyon sistemleri yatırımlarına 
hız vermiştir. 1995 yılı itibariyle vergi gelirlerinin ve hizmet 
kalitesinin arttırılması, vergi dairesi ile ilişkili bulunan di-
ğer kurumlarla ortak bilgi sistemi kullanımının sağlanması 
amacıyla‚ ‘Vergi Daireleri Tam Otomasyon Projesi’ başla-

İsmail TEKBAŞ
SMMM

MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN
GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?
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tılmış olup sırasıyla 1998 yılında VEDOP-I; 2004 yılında 
VEDOP II ve 2007 yılında da VEDOP-III projeleri hayata 
geçirilmiştir.  Gelir İdaresi bilgi teknolojileri ve VEDOP kap-
samında geçmişten günümüze aşağıdaki otomasyon sistem-
lerini uygulamaya koymuştur: 
1- Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS)
2- Vergi İstihbarat Projeleri: BİDDEP- ICR- EMKAS- VERİA 
ve E-Arşiv
3- E-Denetim Projesi
4- İnsan Kaynakları Otomasyon Projesi (İNKA)
5- Takdir Komisyonu Otomasyonu (TAKKOM)
6- Özelge Otomasyon Sistemi
7- Gümrükler Müsteşarlığı Bağlantı Sistemi (GÜMBS)
8- Elektronik Banka Tahsilât İşleme Sistemi (EBTİS) 
E-Tahsilat ve E-Haciz
9- İnternet Vergi Dairesi
10- E-Beyanname
11- Çağrı Merkezi Projeleri
12- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS-E-Fatura)- 
E-Bilet ve E-Defter Projeleri
13- E-defter, Yeni Nesil Yazarkasa ve E-Tebligat Projeleri 
14- Hazır Beyan Sistemi 

Türk Gelir İdaresinin yıllar itibariyle faaliyet raporları in-
celendiğinde bilgi ve otomasyon sistemleri konusundaki 
yoğun çalışmalarının halen devam ettiği ve ileriki yıllarda 
da hız kesmeden devam edeceği açıkça görülmektedir. Ge-
lir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilişim sistemleri 
çalışmaları neticesinde gelecek yıllarda Başkanlığın ihtiyacı 
olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni nesil 
yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık ola-
rak Başkanlığın veri tabanına aktarılması ve depolanması 
hedeflenmektedir. Çünkü kayıt dışı ile mücadelede en etkin 
yöntem bilgi ve otomasyon sistemleri yatırımlarından geç-
mektedir. Bu çalışmalar neticesinde ileriki yıllarda mali mü-
şavirlerin yapmış olduğu birçok beyan işleminin ise ortadan 
kalkması kaçınılmaz bir gerçekliktir.   

IV. BEYAN VERME 
ORTADAN KALKACAK 

Kısa bir süre önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından dü-
zenlenen bir seminerde, gelecek on yıl içerisinde Başkanlı-
ğının bilgi teknolojileri alanında yaşayacağı değişim ve dö-
nüşüm üzerine sunum gerçekleştirildi.  Sunumun en dikkat 
çekici noktası ise; gelecek on yılın sonunda Başkanlığın ihti-
yacı olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni 
nesil yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık 
olarak Başkanlığın sistemine aktarılarak kayıt edilmesidir.  
Bunun en güzel örneği; hazır beyan sistemidir.   Buna kar-
şı Türkiye’deki muhasebe sistemi ve mali müşavirlik mes-

leğinin tüm çerçevesi ve Maliye Bakanlığı istemiş olduğu 
bilgi ve beyanların yapılması üzerine inşa edilmiştir. Peki, 
önümüzdeki yıllarda Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan bilgi 
ve beyanlar bilgi ve otomasyon sistemleri tarafından üretil-
diğinde mali müşavir ne iş yapacak? Muhtemelen bu soru-
ya bazı meslek mensuplarımız şu cevabı verecektir; “Mali 
müşavirler esas işi olan yorumlama, analiz ve danışmanlık 
işlerini yapacaktır.” Sizce mali müşavirler buna hazır mı? 
Şunu belirtmek isteriz ki, şuan ki muhasebe sistemi mali 
müşavirlik mesleğini sadece beyan ve bilgi veren bir meslek 
haline dönüştürmüştür.
Eğer biz mali müşavirler olarak bu değişimin gerisinde ka-
lıp, değişimin kölesi haline gelmek istemiyor isek; mesleği-
mizin gelecekte teknolojik alanda yaşayacağı değişimleri 
tespit ederek mesleğimizi bu çerçevede yeniden yapılandır-
mamız gerekmektedir.  

V. SONUÇ 

Sonuç olarak, görünen o ki Gelir İdaresi kayıt dışının önlen-
mesi,  eleman, zaman ve  kâğıt gibi maliyetlerden tasarruf 
etmek amacıyla bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemleri 
yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir. Bu çalışma-
lar sonucunda ileriki yıllarda mali müşavirler tarafından 
yapılan birçok beyanın ortadan kalkarak, bu beyanların 
teknolojik sistemler sayesinde oluşturulması kaçınılmaz bir 
gerçekliktir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar neticesinde 
de beyana dayalı mali müşavirlik mesleği gelecekte teknoloji 
ve bilgisayarlaşma sonucunda gerekliliği ortadan kalkacak 
meslekler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu sonuçla 
karşılaşmamak için, mesleğimizin gelecekte yaşayacağı tek-
nolojik gelişmeler neticesindeki değişimlerini şimdiden tes-
pit ederek, bu alanda mesleğimizin geleceğine dair projeler 
ve vizyoner fikirler üretmemiz gerekmektedir. Bizce bu yolda 
değişimin ilk adımı ise Mali Mühendislik’tir.  

Makalenin sözü: “Fazla büyük usta kalmadı, zamanımızın 
gerçek kötülüğü budur.”   Andrei Tarkovsky

KAYNAKÇA 
Yrd.Doç.Dr.Şaban UZAY 21.Yüzyılın Başında Muhasebe Mesleğini Etkileyen Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler 

Doç.Dr.Ersan ÖZ, Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları 

Elvan CENİKLİ, Deniz ŞAHİN Türk Gelir İdaresinde Otomasyon Projeleri 

Doç.Dr.Recep Pekdemir, M.Mete ÖNAL Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri 
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Sevgili meslektaşlarım;  Gaziantep SMMM Odası-
nın Basın yayın komisyonunun periyodik olarak 
hazırladığı dergide ben de birşeyler yazayım 
dedim ve ilkyazımı hazırlamaya başladım. Tabi 

başlık olarak başka bir pencere seçtim ve yazım ama-
cımı; sıkışıp kaldığımız dört duvarlardan, fabrika bina-
larından kısaca ekmek mücadelemizi verdiğimiz alan-
lardan bir nebze uzaklaştırıp, ruhumuzu dinlendirecek 
alternatifler yaratmak ve bu alternatifleri paylaşmak 
olarak belirledim... Biraz da zaten heveslisi olduğum 
yerlerde gezip görmek ve sizlerle paylaşmaktı.

Öyle heyecanlı başlamıştık ki bu serüven yazıları ilk yazı 
çok önemliydi ve ülkemiz adına mühim bir tarihe denk 
gelmişti;  Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi 
ve öngörülen büyük felaketi halk olarak diğer kurumlar-
la birlikte omuz omuza savuşturmuştuk. Belki büyük bir 
musibetti yaşadığımız ama dost- düşman şunu gördü ki 
bizler konu VATAN olunca diğer ayrılıkları unutup omuz 
omuza mücadele verebiliyoruz.  Kazanılan halkın zafe-
riydi ve bu durum bana sevgiyi, teva-
zuuyu, hoşgörüyü Anadolu’ya getiren 
Mevlana Hazretleri ve Hacı Bektaşi 
Veli arasındaki ilişkiyi anlatan şu men-
kıbeyi getirdi.
 “Adamın biri, kötü yoldan kazandı-
ğı parayla bir inek satın almış. Son-
ra yaptığından pişman olmuş. İyi bir 
şey yapmak için ineği Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin dergâhına bağışlamak istemiş. 
O zamanlar dergâhlar aşevi görevi 
de görüyormuş. Gitmiş Hacı Bektaş-ı 
Veli’ye danışmış. Hacı Bektaş-ı Veli, 
“helal değil” diye ineği geri çevirmiş. 

Bunun üzerine Mevlana dergâhına gitmiş. Mevlana hedi-
yeyi kabul etmiş. Adam daha önce Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
bu ineği kabul etmediğini söylemiş. Mevlana’ya bunun 
sebebini sormuş. Mevlana, “Biz bir karga isek Hacı 
Bektaş-ı Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O 
yüzden biz senin hediyeni kabul ederiz. Ama o kabul et-
meyebilir.” demiş.

Adam üşenmemiş kalkmış Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
dergâhına gitmiş.

Hacı Bektaş-ı Veli’ye, Mevlana’nın kurbanı kabul ettiğini 
söylemiş. Bunun sebebini bir de siz açıklar mısınız? diye 
sormuş. Hacı Bektaş-ı Veli de şöyle söylemiş: ”Bizim gön-
lümüz bir su birikintisi ise Mevlana’nın gönlü okyanus 
gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlene-
bilir. Ama onun engin gönlü kirlenmez. Onun için, hediye-
ni kabul etmiştir.”  demiştir.

Birgül Yonca KAPLAN
SMMM

BİR KIRIK GEZMECE YAZISI
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Mevlana ve Hacı Bektaşi Velinin tek ortak özelliği tevazu 
değildir tabiki; her ikisi de çağdaşlık noktasında buluş-
muş;
 ikisi de ilk talim ve terbiyelerini babalarından almışlar-
dır. Çocukluk dönemlerinde çok iyi bir Kur’an ve din eğiti-
mi almışlardır. Her ikisi de Tasavvuf ilminde zirveye çık-
mışlardır. Mevlana, Tasavvuf ilmini Şems-i Tebrizi’den 
alırken, Hacı Bektaş Veli, Yesevi tarikat ocağına bağlı 
Lokman-ı Perende’den almıştır. Her ikisinin de, tasavvuf 
ilminde hocalarının derecelerinin üzerine çıktığı rivayet 
edilir. Aynı çağda ve aynı coğrafyada yaşamalarına rağ-
men özellikle ilmi meselelerde birbirlerine karşı oldukça 
saygılı, hürmetkâr ve mütevazı davranışlarda bulunmuş-
lardır.

Her ikisinin eserlerine ve yaşamlarına baktığımızda 
şu gerçek ortaya çıkıyor;  Kur’an hükümleri, özüne ve 
muhteva- sına halel getirilmeden kendi üsluplarına göre 
değerlendirilmiştir. Aynı havayı solumuş aynı hamurla 

yoğrulmuş, aynı kaynaktan su içmiş iki ulvi şahsiyet, 
medeniyetimizin baş mimarları olma şerefini elde etmiş-
lerdir. Mevlana Hazretleri: “Ne olursan ol, gel…” derken 
Hacı Bektaş-ı Veli: “Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sev-
gisi üzerine kurulmuştur.” demiştir. 

Ve bizler Mevlana  ve Hacı Bektaşı Veli’den aldığımız 
feyz ve öğretilerle hep beraber omuz omuza vermeyi, 
birbirimize tevazu göstermeyi ve koşulsuz sevmeyi sür-
düreceğiz. Ve yolunuz düşer mi bilmem ama Konya’da 
Mevlana Hazretlerinin Nevşehir’de Hacı Bektaşi Veli’nin 
yaşadığı yerleri bugünlerde gidin görün derim…  İç Ana-
dolu bölgemizin birbirine yakın mesafede bulunan bu 
iki kentin kentimize uzaklığı sadece 5 saattir..  Bir hafta 
sonu İç Anadolu’nun muhteşem doğasını görmek o ruha 
karışmak sizlere çok iyi gelecektir. Bizlerin şansı olan bu 
ulvi kişilerin öğretilerinin ne kadar değerli olduğunu bir 
kez daha anlamış olmanın huzuru ile sizleri sevgi ve say-
gı ile selamlıyorum… 
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O küçük yaşına rağmen kırmış 
olduğu büyük rekorlar ile 
ülkemizde  adından söz et-
tirmeye başladı. Bakü genç-

ler olimpiyatlarında TRT spikerinin 
onunla ilgili yorumu havuzun Süreyya 
Ayhan’ı olmuştu bence dili sürçtü Ha-
vuzun Usain Bolt’u demek istemişti.

Yüzmeye nasıl başladın?

Ailemin sadece yüzme öğrenmem ama-
cı ile Yeşilyurt Spor Kulübü Yaz spor 
okullarında 1 aylık kurs ile başladım. 
Sonraki  sene tekrar yaz okullarına 
gittim ama sonrasında beni sporcu 
olarak alt takıma aldılar.Yaz spor okul-
larından sonra alt kadroda yüzmeye 
başlamam kısa sürdü, 3 ay sonra ay-
rıldım. 5 ay sonra yeniden başlamak 
istedim ve başladım. Ve günümüze dek 
ara vermeden devam ediyorum

Örnek aldığın 
sporcular var mı?

Ruta Meilutyte ve Rebecca Soni.

Milli takım seçimi
ve nedenlerin neler?

Ben aynı zamanda Almanya vatanda-
şıyım. Almanya milli takımını seçmem 
halinde şartlar ve imkanların her konu-
da daha iyi olacağını bilmeme rağmen 
Türk milli takımını seçtim. Bazı seçim-
lerde milli görüş daha ağır basıyor.  
Yaptığım seçimle alakalı hiçbir zaman 
pişman olmadım. İyiki bu takımın bir 
parçasıyım.

HAVUZUN USAİN BOLT’U

21.02.2000 Tarihinde 
Bakırköy/İstanbul’da 

doğdu.  Henüz 1 yaşına 
gelmeden 3 sene 

Almanya’da ailece 
yaşadıktan sonra 
4 yaşında tekrar 

Türkiye’ye dönüş yaptı.
İlkokulu, orta okulu 
Yeşilköy’de okudu.
Lise 1 MEV Florya 

2. Sınıfı MEV Ankara 
Lise 3. Sınıfı yine 

İstanbul’da okuyacak 
ama henüz

okulu belli olmadı.

Havuz 
nerede ben 

orada evliya 
çelebi misali 
dolaşıyorum

“
“

RÖPORTAJ: Hakan TOPAL / SMMM
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Derecelerini öğrenebilirmiyiz?

İlk olarak Marmaris’te yapılan 11/12 yaş gurubu Olimpik 
Kulaçlarda Türkiye Şampiyonu oldum. Hemen 7 ay sonra-
sında ise Türkiye açık yaş kısa kulvar şampiyonasına ka-
tıldım. Yine yaş gurubumda 1. Açık yaşta ise tüm kurbağa 
branşlarında (50-100-200 metre) 2. Oldum ve bu  yarışta 
18 yaşa kadar olan tüm Türkiye rekorlarını kırdım. Toplam 
24 adet.  Ve devamı geldi günümüze kadarda 140 Türkiye 
Rekor oldu. Uluslar arası katıldığım 13/14 Yaş gurubu Avru-
pa şampiyonasında 200 metrede 3 ve 100 metrede Avrupa 
şampiyonu oldum. Bu benim ilk kez katıldığım milli turnu-
va olmuştu. Devamında ise COMEN/İsrailde oyunların en 
iyi sporcusu (MVP) seçilirken hem oyunlar rekoru kırdım 
hemde şampiyon oldum. Yine İSRAİLDE bu kez Multinati-
ons da yine oyunlar rekoru kırarak şampiyon oldum. Bir 
çok uluslararası oyunlara katıldım.  Fransa/Compeigne de 
50 m de Oyunlar Rekoru kırdım 50/100/200 m de birinci 
oldum. İki yıl üst üste önce Romanya sonra Bulgaristan da 
Balkan Şampiyonasına katıldım. Ve 50/100/200 metrelerde 
Kurbağalama rekorlarına ismimi yazdırdım.  Hemen hemen 
katıldığım onlarca turnuvada mutlaka kürsü aldım. Ama 
isimlerini hatırlamıyorum.

Yüzme sporundaki hedefin nedir?

Mutlaka Olimpiyat madalyası. Bu spora başladığım andan 
itibaren hedefim Rio olimpiyatlarında yarışıp ülkemi en iyi 
şekilde temsil etmekti. Fakat yöneticilerimiz kendi zenginlik-
lerini bırakıp Ukrayna’lı bir sporcuya Rio’da ülkemi temsil 
ettirmeyi seçtiler. Rio olmadı fakat sonraki olimpiyatlarda 
mutlaka ülkeme madalya getirerek Türk bayrağını olimpi-
yatlarda göndere çektireceğim.

Bu sporun zorluklarını
paylaşabilirmisin bizimle?

Dünyanın en zor sporu bildiğim kadarı ile. İnsan genetiğin-
de olmayan ve yerçekimine karşı yaptığımız bir spor.  Sa-
dece suyun kaldırma kuvveti ile olabildiğince hız yapmak. 
Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Bunun ilk ant-
renmanı için sabah 04.45 de kalkıp kahvaltı ile güne başlı-
yorum. Sporumun en önemli ayağı iyi beslenme. Bu olmazsa 
antrenman çıkmaz. 05.30 da havuzda oluyor ve 30 dakika 
kara ısınması ile 06.00 da suya giriyorum. 1.45 yada 2.15 
dakika antrenmanın içeriğine göre şu antrenmanı su çıkışı 
direk giyinip okula yetişmeye çalışıyorum. Genelde ilk ders-
ler kaçıyor. Akşam okul çıkışı yani 16.00 / 17.00 gibi ye-
niden su antrenmanına başlıyor sudan sonra hemen kara, 
ağırlık yada jimnastik gibi değişik Antrenmanlar oluyor. 
Saat 21.00 de evde olabiliyorum yemek, dersler ve uyku 
geriye bir sey kalmıyor. Tek olan antrenman gününde ise 2 
saat daha fazla uyumak iyi geliyor. 

Okulla birlikte bu spora 
devam etmek kolay mı?

Eğer okul sizi desteklemiyor ise mümkün değil. Tercih ya 
okul olacak ya da spor. Ama ailem okul seçimini yaparken 
bu zorlukları okul yönetimi ile görüştüğü ve olurunu aldı-
ğından dolayı henüz bir zorlukla karşılaşmadım. Sadece ge-
çen sene 4,5 ay okula devamsızlık yapmışım. Bu kadar ayrı 
kaldıktan sonra hem ders takibi zorlaşıyor hem de okula 
gitmek için istek yok olmaya başlıyor.
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Bu süreçte destek 
gördüğün kişiler var mı?

Köstek olunmamasını dilemekten başka bir şey isteyemiyo-
rum. Türkiye de ne yazık ki Futbol dışında bir spor tanınmı-
yor ve desteklenmiyor. Olimpik sporların en kalitelisi ancak 
bilen ve destekleyen yok. Destek görmüyoruz diye küsecek 
halimiz yok. Ülkemizde devlet kademesinde destek ağırlıklı 
olarak devşirme sporculara yapılıyor. Onlara sağlanan im-
kanlar ne yazık ki öz evlatlara sağlanmıyor. Sadece ailemin 

desteği ile bir şeyler yapmaya çalışıyorum onların varlığı 
bana ihtiyacım olan azim ve gücü veriyor.

Son olarak ne söylemek istersin?

Yüzme oldukça sevdiğim bir spor. Ve yapabildiğim kadar 
yapmak istiyorum. Fakat antrenman yapmakta, havuz bul-
makta zorlanıyoruz.  Tesisleşme konusunda ülkemizde bu 
alanda yatırım yapılması güzel olurdu. Ayrıca Hakan abi 
milli takım adına kazanmış olduğum her altın madalya son-
rası baklavamı mutlaka istiyorum. 
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Ne bileyim örneğin kancalı olup elime daha sıkı tutu-
nabilen ve basınçlı sudan bile etkilenmeyen ya da 
sabunun kimyasal öldürücülerine dirençli birkaç 
bakteri kalsa (doğal seleksiyon), bunlar zamanla 

ellerimde oldukça dirençli bir koloni oluşturacaklardır. Bir 
de virulansları yüksek ve hastalık yapabilme kabiliyetleri 
varsa kendi kendimin canlı bombası oluvermişim demektir.

Bu fantastik düşüncem yakın bir zamanda kanıtlandı ve 
anti bakteriyel sabunların böyle dirençli bakteriler oluştu-
rabilecekleri bir takım verilerle ortaya konuldu. Artık, kul-
lanılmaları çok tavsiye edilmiyor. Vücudumuzla ilgili olarak, 
ne kadar az bakteri ve mikrop o kadar sağlıklı yaşam çok da 
mantıklı görünmüyor.

Önemli olan sosyal yaşantımızda yaptığımız gibi dostu ve 
dost görüneni ayırabilmek. Bedenlerimizde taşıdığımız mik-
robiyomlarımız bir organ gibi. Hatta vücudumuzda yaşayan 
mikroorganizmaların sayısının hücrelerimizden fazla oldu-
ğu gerçeği perspektifinden bakacak olursak, taşıyıcı olan 
onlar taşınan ise bizleriz diyebiliriz. Peki, nasıl bir ilişki için-
de olmamız gerekiyor mikroplarımızla.

Ev köpeğimiz gibi onların başını okşayıp aksam serinliğin-
de sokağa gezmeye çıkarmıyoruz ama onları çok iyi şekilde, 
öğünlerini atlatmadan beslediğimiz de bir gerçek. Onlara 
fırsatçı diyoruz ama bu fırsatçı mikropları kapsül haline ge-
tirip eczanelerde parayla satıyoruz. Yani onlara ihtiyacımız 
var. Olmasa bir yolunu bulur öldürür, yok ederdik onları. 
Yani esas fırsatçılar biz insanlarız galiba…

Son yıllarda üzerinde en çok durulan floral ajan, candida 
adlı bir mantar. İntestinal sistemimizin sadece sindirim işiy-
le uğraşmayıp, bir holding yapılanması gibi vücudumuzdaki 
pek çok fizyolojik sürece ve mekanizmaya yatırım yaptığı 
anlaşıldığından bu yana, orada yaşayan canlılar da tek tek 
etraflıca incelenmeye başlandı. Candida gibi mantarlar, 
entemoba gibi bakteri türleri, fusiformlar ve daha binlerce-
si… Candida, bize, bizi kanser yapabilecek kadar yakın ve 
dost bir floral üyemiz. Özellikle aşırı ve uygunsuz antibiyo-

tik kullanımı sonrası diğer türlerin azalmasını fırsat bilerek 
başat floral üyelerden biri olur. Böylece, ilaç firmalarının 
kasası para ile dolarken barsaklarımız da doğru orantılı 
olarak candida ile dolmaya başlar.

Sonrasında Travenian’ın ölüm dansı misali, candidanın or-
ganizmayla dansı başlar. Sağlıklı bireylerde sinsi ve kronik, 
immunitesi düşük bireylerde ise akut ve alevli hastalıklar 
devrine girilir. Akut seyirli hastalıklarda, zaten immunite-
si düşmüş hastalar için antifungal ilaçlar bir derece çözüm 
olur. Kronik seyirli olanlar ise tam bir baş belasına dönüşür. 
Şekeri substrat olarak kullanan candida, oluşturduğu miko-
toksinlerle sadece barsakları değil tüm sistemleri adeta esir 
alır. Esir aldığı bu organlara da gizlice işkence yapmaktan 
da geri kalmaz. Bir yandan da hücre altı düzeyde DNA ve 
genlerimizle oynayıp değişik kanserlere zemin hazırlar. Olu-
şan immun yanıt, candida’nın kaynattığı cadı kazanını çoğu 
zaman söndüremez. Üstelik oluşan immun yanıtın kendisi 
de şaşkın bir vaziyette, kanseri tetikleyen mediatörler üret-
meye başlar.

Tüm bunlar, bu nadide patojenin, insan organizmasına kar-
şı yaptığı savaşın kahramanlık öyküsü gibi de algılanabilir. 
Zira akıllı bir mikrop için kesin zafer, organizmayı çabucak 
öldürmek değil, kelimenin tam anlamıyla süründürmektir. 
Böylece o organizmadan olabildiğince uzun süre faydalan-
ma imkânı sağlamış olur.

Machiavellei’nin dediği gibi ‘savaştan kaçınmak mümkün 
değildir, sadece düşmandan üstün olana kadar erteleriz’. Ve 
ne yazık ki şu an için candida’dan daha üstün değiliz. Onun-
la böyle bir savaşı göze alamayız. Bunun için elimizde iyi 
evrilmiş ve eşgüdümü mükemmel bir immün sistemimiz ya 
da candidayı anında yok edecek etkili kimyasal silahlarımız 
yani ilaçlarımız yok.

Tüm gayretimiz onu düşman yapmama üzerine kurulmalı-
dır. Bu anlamda etkili diyet programları (alkol tüketiminin 
sınırlanması, şekerden olabildiğince uzak durulması vb.) ve 
uygunsuz antibiyotik kullanımın önlenmesi çok önemlidir.

Mikroplarımız
Doç.Dr. Gökhan SÖĞÜTLÜ / Genel Cerrahi Uzmanı

Ellerimi musluğun 
altında yıkarken 
düşünüyorum. 

Hijyen önemli ama 
ya daha dirençli 

bakteri kolonilerini 
kendi ellerimle 

oluşturuyorsam?
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Dernek kuruluşunda izlenmesi gereken yollar

1-Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurul-
muş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu düzenlenir.
* Yabancı uyruklu olan kişilerde geçerli ikamet izin ve geçer-
li pasaport sureti olması zorunludur.
* Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması 
halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş 
belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendi-
rilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış 
kararın fotokopisi eklenir.
* Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf 
dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, 
bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçiş-
leri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları 
tarafından imzalanmış yazılı beyan
2-Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalı 2 suret 
dernek tüzüğü hazırlanır.
3- yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, 
soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste hazır-
lanır.
4-Dernek merkez adresi yerleşim yerinde ise bina sakinle-
rinden muvafakatname alınması gerekir.

Tutulması zorunlu olan defterlerin tasdiki

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. An-
cak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile 
yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip 
eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre 
defter tutarlar. Dernekler tarafından tutulması zorunlu def-
terlerin temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce der-
nekler biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır.

a- İşletme hesabı esasına göre tutulması 
zorunlu olan defterler
* İşletme hesabı defteri 
* Dernekler karar defteri
* Üye kayıt defteri
* Gelen giden evrak kayıt defteri
* Demirbaş kayıt defteri
* Alındı belgesi kayıt defteri

b- Bilanço esasına göre tutulması zorunlu olan defterler
* Yevmiye Defteri
* Defteri Kebir(zorunlu değildir.
* Envanter Defteri
* Dernekler karar defteri
* Üye kayıt defteri
* Gelen giden evrak kayıt defteri
* Demirbaş kayıt defteri
* Alındı belgesi kayıt defteri

Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. 
Defterler mürekkepli kalemle yazılır. defterler bilgisayar 
ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şek-
linde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce 
her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kulla-
nılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline 
getirilerek muhafaza edilir.
Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 
1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer. Yeni kurulan 
derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 
Aralık’ta sona erer.  
Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan 
alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel ka-
nunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildik-
leri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl 
süreyle saklanır.

DERNEKLER MUHASEBESİ

Ali MERCAN
SMMM
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*Kuruluşu tamamlanan derneğin karar defterine karar alı-
narak geçici yönetim kurulu başkanına derneğin iş ve işlem-
lerinde kullanılmak üzere Derbis kullanıcı şifresi il dernek-
ler müdürlüğünden alınır.
*Banka hesap açma, Kaşe – mühür, Bağış alındı 
belgesi,Gider makbuzu, vs için karar alınması gereklidir.
Kuruluşu tamamlanan derneğin 6 ay içerisinde üye sayısı-
nı 16 ya tamamlayarak ilk olağan genel kurulunu yapması 
zorunludur. Yapılmadığı takdirde sulh hukuk mahkemesince 
derneğin fesih işlemleri için süreç başlatılır.

VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

Ticari faaliyeti bulunmayan derneklerde stopaj mükellefiyeti 
vardır. Mükellefiyet tesisi için vergi dairesine başvuru yapı-
lır.

Düzenlenmesi gereken evraklar
*İşe başlama bildirimi
*Karar
*Tüzük
*Kuruluş bildirim formu

*Valilik olur yazısı
*Yönetim kurulu başkanı kimlik veya pasaport fotokopisi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞLEMLERİ

Sigortalı personel çalıştıracak olan derneklerde sigorta dos-
yası açılması için yapılması gereken işlemler.
Düzenlenmesi gereken evraklar
* https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do adresinden tescil 
başvurusu yapılarak çıktısı alınır.
*Karar
*Tüzük
*Kuruluş bildirim formu
*Valilik olur yazısı
*Yönetim kurulu başkanı kimlik veya pasaport fotokopisi
E bildirge şifresi için yönetim kurulu başkanının E-devlet 
şifresi ile https://uyg.sgk.gov.tr/ESGKSifre/
Adresinden alınır.
Çalıştırılacak personel yabancı uyruklu ise 4817 sayılı YA-
BANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN gere-
ği çalışma izni alınması zorunludur. Çalışma izni olmayan 
personel için aşağıdaki şekilde idari para cezası uygulanır.

KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZA MİKTARI CEZA MİKTARI
İDARİ PARA CEZALARI 2015 (TL) 2016 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8.381 8.848

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 835 881

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.350 3.536

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü 
süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı 417 440
çalıştıran işverene her bir yabancı için
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EK-1 Alındı Belgesi
EK-2 Dernek Kuruluş Bildirimi
EK-3 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
EK-4 Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
EK-5 Mülga : RG-30/10/2011-28100
EK-6 Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette 
 Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu
EK-7 Mülga : RG-23/01/2013-28537
EK-8 Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen 
 Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen 
 Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
EK-9 Türkiye’de Açılacak Olan Temsilciliğin 
 Ana Statüsü (Tüzüğü)
EK-10 Alındı Belgesi Kayıt Defteri
EK-11 Tasdik Şerhi Formu

EK-12 Tasdik Defteri
EK-13 Gider Makbuzu
EK-14 Ayni Yardım Teslim Belgesi
EK-15 Ayni Bağış Alındı Belgesi
EK-16 İşletme Hesabı Tablosu
EK-17 Bağış Alındı Belgesi
EK-18 Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
EK-19 Yetki Belgesi
EK-20 Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
EK-21 Dernek Beyannamesi
EK-22 Dernek Kütük Defteri
EK-23 Mülga : RG-23/01/2013-28537
EK-24 Yerleşim Yeri Değişik Bildirimi
EK-25 Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
EK-26 Taşınmaz Mal Bildirimi

*Dernek ile ilgili yapılan tüm yazışmalar derneğin evrak ka-
yıt defterinde takip edilmesi zorunludur.
*Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelir-
lerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafın-
dan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı 
belgesi yerine geçer.
*Dernek ile ilgili yapılan giderlerin mutlak surette belgelen-
dirilmesi gerekir.
*Derneğe yapılan ayni bağışlarda EK-15 Ayni Bağış Alındı 
Belgesi ‘nin düzenlenmesi gerekmektedir.
*Derneğin yapmış olduğu ayni yardımlarda EK-14 Ayni 
Yardım Teslim Belgesi’nin düzenlenmesi gerekmektedir. 
Yurtdışına yapılan ayni yardımların Kızılay, Afad, İHH veya 
yurtdışındaki anlaşma yapılan uluslararası yardım kuruluş-
larına gümrük aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
*Derneğe yurtdışından gelen nakdi yardımların EK-4 Yurt 

Dışından Yardım Alma Bildirim formu düzenlenerek 30 gün 
içerisinde para kullanılmadan önce bağlı bulunulan ilgili 
mülki idare birimine bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilme-
mesi yada geç bildirilmesi durumunda idari para cezası uy-
gulanmaktadır.
* EK-21 Dernekler Beyannamesi takip eden yılın 30 Nisan 
tarihine kadar ilgili mülki idare birimine verilmesi gerek-
mektedir. Bildirilmemesi yada geç bildirilmesi durumunda 
idari para cezası uygulanmaktadır.
* İlgili yılın Dernek İç Denetim Raporunun Denetleme Kuru-
lu tarafından yapılması gerekmektedir.

NOT. Dernekler ile ilgili idari para cezaları ilgili sulh hukuk 
mahkemesi tarafından tahakkuk ettirilir. Ödemeler Vergi Da-
ireleri ve Bankalar aracılığı ile yapılabilmektedir. İlgili Mülki 
İdare Birimleri hiçbir şekilde ödeme kabul etmemektedir.

Dernekler İle ilgili olarak kullanılması gereken bildirim ve formlar

DERNEK FAALİYETLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
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Değerli  okurlar,
Bir çoğumuzun merak ettiği, zaman zaman kendi çocuğu-
muzda gözlemlediğimiz bir takım davranışların yüksek zeka 
belirtisi mi yoksa hiperaktivite mi olduğunu sorguluyoruz-
dur. Fakat bu konuda maalesef her ilde tam olarak destek 
alabileceğimiz kurumlar bulunmamaktadır. İşte tam da bu 
sebeple birçok ebeveyne kısmen de olsa yardımcı olacağını 
düşündüğümüz üstün zekalı, üstün yetenekli ve hiperaktif 
çocuklara yönelik bir çalışma hazırlamak istedik. Umarım 
bu çalışma sayesinde belki de bugüne kadar hiç dikkatimizi 
çekmeyen ya da farklılık değil de anormallik olarak  yorum-
ladığımız bir takım davranışları tekrar gözden geçirerek bu 
müthiş çocuklarımızı doğru şekilde yönlendirebiliriz.
Çalışmamızda yardım ve desteklerini esirgemeyen Türkiye 
Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür,  Sağlık 
Vakfı (TÜZYEKSAV)Eğitim Koordinatörü Murat İBİŞ’ e teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Üstün Yetenekli mi? Hiperaktif mi?

Zeka, bireyin sorun çözerken, çevreye uyum sağlarken tüm 
yeteneklerini, becerilerini kullanması ile ortaya çıkan du-
rumdur.

Zeka, genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla 
soyut ve de somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabil-
mektir.
Zeka soyut düşünebilme, sosyal akıl yürütme, muhakeme 
etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu 
şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme, öğrenebilme 
ve deneyimlerinden faydalanabilme yetenekleri zeka olarak 
adlandırılmaktadır.
Soyut, mekanik ve sosyal zeka olarak çeşitlendirebiliriz. Me-
kanik zeka araç-gereç ve makinaları yapıp kullanmada, sos-
yal zeka ise toplumsal çevreye uyum sağlama, insanlarla iyi 
ilişkiler kurma ile kendini gösterir.
Toplumumuzda “hiperaktif çocuk zeki olur” gibi bir kavram 
vardır. Hem hiperaktif hem de zeka düzeyi yüksek çocuklar 
olabilir fakat, bu çocukların çoğu normal zeka düzeyine sa-
hiptirler ve zeka seviyelerinin yüksekliği hiperaktivitelerine 
bağlanmamalıdır.
Hiperaktivite, beyindeki dikkat ve davranış kontrolü ile ilgili 
kısımların farklı işlemesi ile meydana gelen bir rahatsızlık-
tır. Hiperaktif olduğu halde zeka sorunu yaşayan çocuklar 
da vardır. Hiperaktivite ile zeka arasında bir bağlantı yok-
tur. Bu sorunu yaşayan ebeveynler “demek ki çocuğum çok 
zeki” deyip hiperaktivite sorununa duyarsız kalmamalılar.

ÜSTÜN ZEKALI
ÇOCUK KİMDİR?Derleyen:

Meryem DOĞRU
(Smmm)
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Üstün zekalı çocuk kimdir?

Uzmanlar, üstün zekalı çocuklarla ilgili şunları söylüyor: ” 
üstün zekalı çocuk, çoğunlukla yüksek özgüvene sahiptir. 
Merak duyduğu şeyleri öğrenmeden rahat edemez, sürekli 
sorgular. Mükemmeliyetçidir, güçlü bir hafızası vardır, kar-
maşık kavramları anlayabilecek muhakeme yeteneğine ve 
sözel bilgiye sahiptir. Tekrarlardan sıkılır ve ödev yapmak-
tan hoşlanmaz. Bağımsız çalışmayı sever. Çoğu üstün ze-
kalı çocuk, yeteneklerini geliştiremeden okullardan mezun 
olur ve gerçekte olabileceğin altında başarı gösterir. Bazen 
de yaramaz, ukala, sabırsız gibi tanımların altında kalıp 
olumlu yönleriyle öne çıkamaz. Yaşıtlarıyla ilişki kurmakta 
zorlanan bu çocukları kendi ‘zihinsel yaşıtları’ ile bir araya 
getirmek, iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra başka 
bir yoldur. Kendilerini geliştirebilmeleri ve yeteneklerini kul-
lanabilmeleri için okulda veya okul dışında uygun ortamlar 
sağlanmalıdır.”
Üstün Zekalı Çocukların Genel Gelişim Özellikleri
Doğumdan başlayarak, üstün zekâlı çocukların bir küme 

olarak, ortalamanın ve ortalama altı çocuklara göre; do-
ğum ağırlıkları ve boylarının ortalamanın üstünde olduğu, 
bu farklılığın her yaş aşamasında devam ettiği, aralarında 
beden özürlerine olağan ve olağan altındakilerden daha az 
rastlandığı, genellikle erken yürüyüp erken diş çıkardıkları, 
bıngıldaklarının erken kapandığına yukarıda belirtilen araş-
tırmalar değinmektedir.
Özellikle ana dilin öğrenilmesinde okuma ve yazmaya karşı 
ilgi olağandan çok önce başlamakta ve başarılmaktadır.
Her yaşta ortalama bir yetişkinden daha çok okumaktadır-
lar. Gezi, serüven, aşk romanları ve bilim kurgu gibi yayın-
lara ilgi göstermektedirler.
Ayrıca, takvim, ansiklopedi, sözlük, atlas, bilgisayarlarla 
çok erken yaşta ilgilenmeye başlamakta ve başarı ile kul-
lanmaktadırlar. Toplumsal gelişim özellikleri açısından, yu-
karıda değinilen liderlik özellikleri yanında bir bölümünün 
de yalnız başına oynanan bireysel oyunları tercih ettikleri, 
özellikle anlıksal gelişimleri oldukça yüksek olanların hayali 
arkadaşlarının olduğuna değinilmektedir.
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 Üstün zekalı çocuğu olan aileler 
neler yapabilir, nerelere başvurabilir?

Üstün zekalı çocukların, potansiyelini tam olarak kullanabilen 
ve toplum hayatına uyum gösteren bireyler olması için çalışan 
kurumların sayısı oldukça az. Üstün zekalı çocuklar için bir-
birinden yaratıcı eğitimler düzenleyen bu kurumların başında 
Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, 
Sağlık Vakfı ve Okulları yer almakta.
Üstün zekalı çocuklar okulu nasıl bir eğitim veriyor:
Bu okulun kurucusu olan Erdal Kiziroğlu, üstün zekalı çocuk-
ları belirlemek için ülkemizde genellikle şu iki testin uygulan-
dığını söylüyor: 3-6 yaş arası çocuklar için Stanford Binet 
zeka ve gelişim testinin L formu; 6 yaş ve üzeri için ise Wisc-r 
zeka testi.
Bu testlerin sonucunda 130 ve üzeri zeka puanına sahip ço-
cuklar üstün zeka düzeyinde kabul ediliyor. Kiziroğlu, Üstün 
Zekalı Çocuklar Okulu’nun üstün zekalı ve üstün yetenekli ço-
cuklara ne gibi imkanlar sağladığını şöyle anlatıyor:
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların özel eğitim kapsamı 
içine alınarak, özel programlar ve özel yetişmiş personel tara-
fından eğitilmesi gerekmektedir.

1-Üstün zekalılarla ilgili, eğitimle değiştirilmesi olası olan yan-
lış kanı ve tutumlar vardır. Bu tutumlar çocukların kendilerini 
gizlemelerine, özelliklerini göstermemelerine ve hatta bazı du-
rumlarda, özellikle ergenlik çağlarında, yetenek ve zeka dü-
zeylerine uygun olmayan okul başarısı göstermelerine neden 
olmaktadır. Özel eğitimin en çok ihmal edilen ve önlemleri hep 

oluruna bırakılan alanı bu yanlış yargı kalıpları nedeniyle üs-
tün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olmuştur.

2-Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye daha güzele 
doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya ko-
yanlar şüphesiz sıradan insanlar olmamasına karşın, bu düze-
yi geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, 
bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik 
önlemler, önemlerine koşut olarak yeterince alınamamıştır.

3-Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim prog-
ramları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta çevre-
sinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre 
düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli ço-
cukların programa ilgisiz kalmasına, edindikleri bilgi düzeyi, 
zihinsel düzeyinin çok gerisinde kalmasına sebep olmaktadır. 
Böylece çocuk, gizilgücünün büyük bir bölümünü öğrenim ye-
rine başka alanlara kaydırabilmektedir.
Bu durum birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.

4-Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan 
bir çocuğa gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasında bir tane, 
daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin, Einstein düzeyinde bir 
çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir.
Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında 
kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmak-
tadır. Bu anlayışla TÜZYEKSAV KOLEJİ ortaya çıktı. Şimdiye 
kadar ihmal edilen çalışmaları hayata geçirecek.
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Gayrimaddi haklar, işletme tarafından yaratılabile-
ceği gibi, bir bedel ödenerek de satın alınabilirler. 
Kural olarak, işletme tarafından yaratılan gayri-
maddi haklar aktifleştirilmez ve bilançoda göste-

rilmezler. Çünkü yaratılan değerin parasal olarak ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi olanaksızdır. Gayrimaddi haklar bir 
bedel ödenerek işletme tarafından satın alındığında ise ak-
tifleştirilmekte ve bilançoda gösterilmektedir. Bu durumda 
satın alma karşılığı ödenen bedel ve yapılan diğer giderler, 
gayrimaddi hakkın maliyeti olarak dikkate alınacak ve bu 
bedel üzerinden aktifleştirilecektir. Tekdüzen hesap planın-
da 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar grubu için uygulana-
cak amortisman yöntemi ve uygulanacak amortisman oranı 
konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bu belirlemeyi yap-
makla birlikte, her bir gayrimaddi hak için özel durumlarına 
göre ayrı ayrı değerlendirme yapmanın daha doğru olacağı 
kanısındayım.

Gayrimaddi haklara ilişkin amortisman oranları 365 seri 
no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan lis-
tede belirlenmiştir. “imtiyaz hakları (Franchising), patent, 
formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, 
telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni 
veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer 
haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri için öngö-
rülen faydalı ömür 15 yıl olup, uygulanacak amortisman 
oranı % 6,66’dır.”

Vergi Usul Kanununun mükerrer 315. maddesinde bilanço 
esasına göre defter tutan mükelleflerin, azalan bakiyeler 
usulüne göre amortisman ayırabilecekleri belirtilmiştir. 
Buna göre bilanço esasına göre defter tutulması halinde, 
gayrimaddi haklar için azalan bakiyeler yöntemine göre 
amortisman ayrılmasına engel bir düzenleme yoktur. Bu 

durumda uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçme-
mek üzere normal amortisman oranının iki katı olacak, an-
cak amortisman süresi normal amortisman süresiyle aynı 
olacaktır.

Gayrimaddi haklar için azalan bakiyeler yöntemine göre 
amortisman ayrılabileceğine dair görüşümüzün tam aksi 
yönde verilmiş bir özelgede, aşağıdaki gerekçelerle gayri-
maddi haklar için azalan bakiyeler yönteminin uygulana-
mayacağına dair görüş belirtilmiş bulunmaktadır.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19.02.2013 
tarih ve VUK-313-27 sayılı özelgesinde; “1 sıra no’lu Muha-
sebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde açıklandığı üzere 
aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderlerinin 5 yıl için-
de eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilmesi gerektiğinden 
söz konusu giderlerin azalan bakiyeler usulü ile itfası müm-
kün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bahsi geçen özelgede, gayrimaddi hak niteliğinde olan araş-
tırma ve geliştirme giderlerinin amortismanın da azalan ba-
kiyeler yönteminin uygulanamayacağı hususu, 1 sıra no’lu 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan açık-
lamalara dayandırılmıştır. Ancak 4 sıra no’lu Muhasebe Sis-
temi Uygulama Genel Tebliği’nde aşağıdaki açıklamalar yer 
almaktadır; “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 
ile yapılan düzenlemeler, vergi mevzuatı ve uygulaması ile 
ilgili hiçbir hususu düzenlememekte veya değiştirmemekte-
dir. Bu düzenlemeler sadece muhasebe sisteminin işleyişi-
ni açıklamaya yöneliktir. Mükelleflerin bu hususa özellikle 
dikkat etmeleri ve Tek Düzen Muhasebe Sisteminin bazen 
vergi mevzuatına aykırı hususları da içerdiğini gözden uzak 
tutmamaları gerekmektedir.” denilmektedir.

Güney ÇINAR
SMMM

GAYRİMADDİ HAKLARDA
AMORTİSMAN YÖNTEMİ
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Buna göre; mükellefler tarafından Muhasebe Sistemi Uy-
gulama Genel Tebliğlerindeki hususlara uygun şekilde 
muhasebe kayıtları yapılmakla birlikte, vergi uygulamaları 
açısından Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerin-
deki düzenlemeler değil vergi mevzuatı düzenlemeleri esas 
alınmalıdır. Gayrimaddi haklar için hangi amortisman yön-
teminin uygulanacağı hususunda da Muhasebe Sistemi Uy-
gulama Genel Tebliğlerindeki düzenlemeler değil, aşağıda 
açıklanan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri esas alınmalıdır.

Vergi Usul Kanununun 315. maddesinde normal amortis-
man yöntemi, mükerrer 315. maddesinde ise azalan bakiye-
ler yöntemi açıklanmıştır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 
320. maddesinde; iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teş-
kil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile 
amortisman usullerinden yalnız birisinin uygulanabileceği 
belirtilmiştir. Vergi Usul Kanununda, gayrimaddi haklar için 
azalan bakiyeler yönteminin uygulanamayacağına dair her-
hangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmektedir.

Özelgede; Mezkur Kanunun 313 üncü maddesinde, işlet-
mede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya 
veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 
269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen 
iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve si-
nema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edi-
len değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin 
amortisman mevzuunu teşkil edeceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 315 inci maddesinde ise, mükelleflerin amor-
tismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tes-
pit ve ilân edeceği faydalı ömürleri oranları üzerinden itfa 
edecekleri hükmü yer almakta olup, bahsi geçen maddenin 
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi 
iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amor-
tisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 
389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce ofis olarak 
kullanılmak üzere finansal kiralama yolu ile dört yıllığı-
na kiralanacak ve sözleşme süresi sonunda devralınacak 
gayrimenkul için yapılan ödemelerin, kira süresi boyunca 
“Haklar” hesabında, devirden sonra ise “Binalar” hesabın-
da takip edilmek suretiyle 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinin eki listenin “1.Binalar” başlıklı bölümünün 
“1.3.Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler” 
başlıklı alt bölümünde değerlendirilerek 50 yıl içerisinde 
itfa edilmesi gerekmektedir. denilmektedir.

Buna göre; Bir iktisadi kıymetin finansal kiralama yolu ile 
alınmış olması o malın mahiyetini veya ekonomik ömrünü 
değiştirmemektedir. Özelgeden de anlaşılacağı üzere, 4 sıra 
no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yukarı-
daki açıklamaları da göz önünde bulundurarak gayrimaddi 
haklar için uygulanacak 15 yıl ve % 6,66 oranın itfa etmek 
yerine 50 yılda itfa edilmesi gerekmektedir. Ayrıca belirt-
mek gerekir ki, finansal kiralama sözleşmeleri kaynaklı faiz 
ve kur farklarından ilk yıla isabet edenlerin kullanım hak-
kına ilişkin maliyet bedeline dahil edilmesi gerekmektedir. 
Diğer taraftan ise kullanım hakkı bedelinin sözleşme süresi 
içinde değil, kiralanan iktisadi kıymet için ilgili Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğlerinde belirlenmiş faydalı ömür süresi-
ne göre itfa edilmelidir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, azalan ba-
kiyeler usulüne göre amortisman ayırabilecekleri belirtil-
miştir. Gayrimaddi haklar için azalan bakiyeler yöntemine 
göre amortisman ayrılmasına engel bir düzenlemeye rast-
lanmamaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 
gayrimaddi haklar için azalan bakiyeler yönteminin uygu-
lanmasının mümkün olacağı kanısındayım.
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Günümüzde insan hayatı için internet en önemli araçlar-
dan birisidir. Her ne kadar insanların tembelleşmesine 
neden olsa da bu büyük bilgi arşivi bakımında  ulaşa-
mayacağınız hiçbir şey yok. Ancak bu kadar güzelliğin 
yanında kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan za-
rarlı yazılımlara da dikkat edilmesi gerekir. Kötü amaçlı 
yazılımlar doğrudan bilgisayarınıza ve bilgilerinize zarar 
vermek amacıyla geliştirilmektedir. 

Kötü amaçlı yazılım nedir?

“Kötü amaçlı yazılım” bilgisayarlarımıza zarar vermek 
üzere yazılmış olan her türlü yazılımdır. Kötü amaçlı 
yazılımlar, bilgisayarınızdan bilgi ve verileriniz çalabi-
lir, bozabilir, bilgisayarınızı adım adım yavaşlatabilir ya 
da sizin haberiniz olmadan e-posta hesabınızdan sahte 
e-postalar bile gönderebilir. Kötü amaçlı yazılım türlerin-
den bazıları aşağıda verilmiştir:
Virüs: Kendini kopyalayabilen ve bilgisayara zarar veren 
bir bilgisayar programı.
Solucan: Bir ağ üzerinden kendi kopyalarını başka bil-
gisayarlara gönderen kötü amaçlı bilgisayar programı.
Casus yazılım: Kullanıcılardan haberleri olmadan bilgi 

toplayan kötü amaçlı yazılım.
Reklam yazılımı: Bilgisayarda otomatik olarak reklam 
oynatan, görüntüleyen veya bilgisayara reklam indiren 
yazılım.
Truva atı: Kendisini yararlı bir uygulama gibi gösteren 
ancak bilgisayarınıza zarar veren veya yüklendikten son-
ra bilgilerinizi çalan yıkıcı program.

BİLGİSAYARI
DIŞ TEHDİTLERDEN

KORUMA YÖNTEMLERİ
Derleyen:

Ahmet BİZER
(Smmm)
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Kötü amaçlı yazılımların bulaşma ve 
yayılma yöntemleri?

a) Fark edilmeyecek şekilde kötü amaçlı yazılım içeren 
ücretsiz bir yazılımı İnternet’ten indirme veya indirdik-
ten sonra yazılımı kurma
b) Kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir web sitesini ziyaret 
ederek. 
c) Kötü amaçlı yazılım içeren bir e-posta ekini açarak.  
d) Kötü amaçlı bir yazılımı indirme işlemini başlatmak 
üzere tasarlanmış sahte bir hata mesajını veya pop-up 
pencereyi tıklayarak.  
Yukarıda belirtildiği üzere Kötü amaçlı yazılımların ya-
yılabileceği yollar çok çeşitlidir. Ancak bu durum, kötü 
amaçlı yazılımları durdurmak konusunda çaresiz olduğu-
nuz anlamına gelmez. Kötü amaçlı yazılımın ne olduğunu 
ve neler yapabileceğini bildiğinize göre, korunmak üzere 
atabileceğiniz adımlardan bazılarını ele alabiliriz.
1) İşletim sisteminiz de dahil olmak üzere, bilgisayarınız-
daki her programı güncel tutmaya çalışın.
2) E-postalarla dikkat edin
3) Spam: Spam e-postalarını yollayanların genellikle art 
niyeti vardır. Çoğu zaman spam’in ulaştığı kişi hakkında 
daha fazla bilgi toplamaya çalışırlar. Resimlerin otoma-
tik olarak gösterilmemesi için bütün e-posta programla-
rında özel bir koruma mekanizması bulunur. 
4) Phishing: Her şeye şüpheyle yaklaşın. Phishing, belki 
de internetten gelen en büyük tehlike. Bu dolandırıcılık 
girişimlerindeki klasik yöntem, bir bankadan geliyormuş 
gibi görünen e-postanın size gönderilmesi ile başlar. Bu 
e-postalarda bilgilerinizin güvenliğiniz için yenilenmesi 
gerektiği belirtilir ve bazı durumlarda da bir adres veri-
lerek buraya yönlendirilirsiniz. Bu adres bankanızın gibi 
gözükse de, içine saklanmış scriptler ile sizi dolandırıcı-
nın hazırladığı siteye sürükler. Bu siteler bankanın oriji-
nal sitesini elinden geldiğince taklit eder. Adrese dikkat 
etmelisiniz. Buradaki bazı ufak farkları siz de gözlemle-
yebilirsiniz. Eğer bilgilerinizi siteye verirseniz, haydutla-
ra istedikleri her şeyi teslim etmiş olursunuz.

5) Trojan, Keylogger ve Rootkit:  Trojanlar, tüm siste-
minizi bir anda ele geçirebilir ve sizi çaresiz bırakabilir. 
Keylogger” da benzer bir şekilde çalışır ve hem donanım 
hem de yazılım sürümleri mevcuttur. Klavye ile yapılan 

girişleri kayıt ederek yazılımcısına gönderen bu prog-
ramlar gelişmişliğine göre bütün veri akışını ya da sade-
ce kullanıcı adı, parola gibi verileri iletirler. Rootkit’ler 
ise bilgisayar korsanlarının temel araçlarıdır ve kendi-
lerini bilgisayarınızda çok iyi kamufle ederler. Trojan 
ve keylogger fonksiyonlarına sahip olabilecekleri gibi, 
backdoor fonksiyonuna da sahiptirler ve korsanın bilgi-
sayarınızı yağmalamasını sağlamak için hazırlanmış bir 
düzenekten başka bir şey değillerdir. Rootkit yazılımcısı-
na kurban bilgisayara serbestçe giriş ve kontrol imkanı 
verir. Rootkit’ler spam gönderiminde de kullanılır. 

6) Reklamlar: Ücretsiz yazılımlarla gelen tehlike Ad-
Aware PE ve Spybot S&D, casus yazılımların bilgisayarı-
nızı kontol altına almalarını engeller. Genellikle çok fazla 
tehlikeli olmayan reklam amaçlı yazılımlar tarayıcınıza 
yeni araç çubukları ekler, şüpheli arama sitelerinin ek-
randa açılmasına neden olur ve açılır pencereler ile ca-
nınızı sıkar. Bilgisayarınızı bu yazılımlardan arındırmak 
için en etkili programlar, Lisanslı yazılımlar(Antivirus, 
Antispyware, Güvenlik Duvarı, Antispam, Anti-Theft)  
kullanmanızdır. 

Ancak en büyük güvenlik önlemi, kullanıcının kendisi. 
İnternetin her bir köşesinde türlü tehlikeler bulunuyor ve 
bunların hepsini hiç kimse bilemez. Bilgisayarınıza gelen 
her dosya bir tehlikedir. Güvenmediğiniz hiçbir kaynak-
tan bilgisayarınıza dosya indirmeyin. Her siteden şüp-
helenin Bilgisayarınızdaki bilgiler bazen sandığınızdan 
daha değerli olabilir ve onları kaybetmek geri dönülemez 
zararlara yol açabilir.
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1-ENVANTER
Vergi Usul Kanun’un 186. maddesine göre envanter işlemi 
iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada; iktisadi kıymet-
leri ölçme, tartma ve sayma suretiyle miktar olarak tespit 
edilmekte, İkinci aşamada ise, miktar olarak tespit edilen 
bu iktisadi kıymetler değerlenmekte, yani ülke parası cin-
sinden değerleri tespit edilmektedir. Envanter çıkarmak, bi-
lanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, 
ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve 
ayrıntılı olarak tespit etmektir. 

2-DEĞERLEME 
Değerleme günündeki işletme envanterine dahil iktisadi 
kıymetlerin değerlerinin ülke parası cinsinden belirlenmesi 
işlemidir. İşletmeye alınan ve dönem sonunda işletmede ka-
lan envantere dahil olan bütün iktisadi kıymetler Vergi Usul 
Kanunu’nun değerleme hükümlerini belirleyen maddelere 
göre değerlemeye tabi tutulurlar. Değerleme vergi kanunla-
rında gösterilen gün ve zamanlarda yapılır. İktisadi kıymet-
lerin her biri tek başına ayrı ayrı ele alınarak değerlemeye 
tabi tutulur. Değerleme işlemine tabi tutulacak olan iktisadi 
kıymetler; Mevcutlar (varlıklar), Alacaklar, Borçlar, Diğer ik-
tisadi kıymetler (İşletmeye dahil olanlar). 

2.1.1.DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ VE ÖLÇÜLERE 
GÖRE DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER
• Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya 
değerinin arttırılması sebebiyle yapılan bilumum giderlerin 
toplamını ifade eder. 
• Borsa Rayici: Menkul kıymetler, Kambiyo ve Ticaret Bor-
salarında kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden 
önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerinin ortalama 
değerlerini ifade eder. Borsa rayici ile değerlenecek iktisadi 
kıymetler; menkul kıymetler, yabancı paralar, yabancı para 
cinsinden alacaklar ve yabancı para cinsinden borçlar.

• Tasarruf Değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme günün-
de sahibi için arz ettiği gerçek değeridir. Tasarruf değeri ile 
değerlenecek iktisadi kıymetler; Şüpheli alacak karşılığı ay-
rılmasında.
• Mukayyet Değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtla-
rında gösterilen hesap değeridir. Mukayyet değer ile değer-
lenecek iktisadi kıymetler; alacaklar, kuruluş ve örgütlenme 
giderleri, aktif geçici hesap kıymetleri, borçlar, pasif geçici 
hesap kıymetleri ve karşılıklar. 
• İtibari Değer: İktisadi kıymetin üzerinde yazılı olan değer-
dir. İtibari değere nominal değer de denilmektedir. İtibari 
değer ile değerlenecek iktisadi kıymetler; kasa mevcudu ve 
kasadaki posta pulları. 
• Rayiç Bedel: İktisadi kıymetlerin değerleme günündeki 
normal alım satım bedelidir. Rayiç bedel ile değerlenecek 
iktisadi kıymetler; Finansal kiralama işlemleri.  
• Emsal Bedel ve Emsal Ücret: Emsal bedel gerçek bedeli 
belli olmayan veya bilinemeyen, ya da doğru olarak tespit 
edilemeyen bir malın satılması halinde, emsallerine göre sa-
hip olacakları değerdir. Emsal bedelin tespitindeki esaslar: 
ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasıdır.
• Vergi Değeri: Bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu‘nun 
29.maddesi uyarınca komisyonlar tarafından takdir edilen 
değerdir. 

2.2.1.HAZIR DEĞERLERİN DEĞERLEME İŞLEMLERİ
Türk lirası cinsinden olan hazır değerler itibari değerle, 
yabancı para cinsinden olan hazır değerler ise Maliye Ba-
kanlığı tarafından ilan edilen kurlar üzerinden değerlenir-
ler. Yabancı paralar değerlemeye tabi tutulurken oluşan kur 
farkları kambiyo karları veya zararları olarak gelir hesapla-
rına yansıtılır. 

2.2.2.ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 
Alacakların değerleme ölçüsü; Türk lirası ve döviz cinsinden 

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE 
 ENVANTER VE DEĞERLEME
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olan alacaklar için ayrı ayrı değerlenmeye tabi tutulurlar. 
Türk Lirası cinsinden olan alacakların değerleme ölçüsü 
mukayyet yani kayıtlı değerdir. Yabancı para cinsinden olan 
alacaklar ise Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan döviz 
alış kuru ile değerlenirler. Dönem içinde doğan yabancı para 
cinsinden alacaklar bir ihracat işleminden kaynaklanan ala-
cak ise ortaya çıkan kur farkları 601-Yurtdışı Satışları He-
sabına kaydedilir. Yabancı para cinsinden alacakların son-
raki yıllarda ortaya çıkan kur farkları ise kambiyo karları 
veya kambiyo zararları hesabına kaydedilerek gelir tablosu 
hesaplarına aktarılır. 

2.2.3.STOKLAR İLK MADDE MALZEME – MAMULLER 
– TİCARİ MALLAR 
Stoklar V.U.K. nun 274 ve 275. maddelerinde belirtilen ma-
liyet bedeli ile değerlemeye tabi tutulurlar. Değerleme yön-
temleri ise; ilk giren ilk çıkar yöntemi (FİFO) ve ortalama 
maliyet yöntemleridir. 

2.2.4.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ 
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma 
işleri kar veya zararının hesabı işin bittiği yıl kati olarak 
tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak bittiği yıl be-
yannamesinde gösterilir. İnşaat ve onarma işlerinde geçici 
ve kesin kabule tabi olan hallerde geçici kabulünün yapıl-
dığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer 
hallerde ise işin tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih 
bitim tarihi olarak kabul edilir. 

2.2.5.DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN AYIRMA
Bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, 
iktisadi kıymetin işletmenin aktifinde kayıtlı olması gerekir. 
Yıpranma aşınma veya kıymetten düşmeye maruz bulun-
ması iktisadi kıymetin bir yıldan fazla kullanılması iktisadi 
kıymetin değerinin belli bir tutarın üzerinde olması gerekir.
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1. Mevcut emtia fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılma-
lıdır. 
2. Stok sayımında fiili durum ile kaydî durum karşılaştırılarak 
noksanlık veya fazlalık varsa nedeni araştırılmalı ve katma de-
ğer vergisi de dikkate alınarak gerekli düzelme işlemleri yapıl-
malıdır.
3. Stok sayım ve değerlemesinden sonra satılan malın maliyeti 
tespit edilerek kayıtlara alınmalıdır. 
4. Stoklarda varsa değer düşüklüğü bununla ilgili olarak takdir 
komisyonuna başvurup gerekli karar alınmalıdır. 
5. Yıl içinde A.T.İ.K. alınmışsa, bunların alımıyla ilgili olarak 
yılın sonuna kadar oluşan kredi faizi, kur farkı, vade farkı vs. 
giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenmelidir. 
6. Yıl içinde alınan binek otomobilleri için kıst amortisman uygu-
lamasına dikkat edilmelidir. 
7. Yıl içinde satılan A.T.İ.K. nedeniyle ayrılmış bulunan amortis-
manlar satış esnasında dikkate alınmalıdır. 
8. Satılan A.T.İ.K. ile ilgili olarak oluşan kâr, gerekli şartlar sağ-
lanmışsa yenileme fonu hesabına aktarılmalıdır. 
9. Zarar gören A.T.İ.K. ile ilgili olarak alınan sigorta tazminat 
bedeli iktisadi kıymetin değerinden fazla olan kısmı, gerekli ko-
şulların varlığı halinde yenileme fonu hesabına atılmalıdır.
10. Kıst amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, amortisman sü-
resinin son yılında, ayrılmayan ilk yıla ilişkin amortisman tuta-
rının gider kaydı yapılmalıdır. 
11. İlk tesis ve kuruluş ve örgütlenme giderleri ile özel maliyetler 
gibi aktifleştirilen giderlerin yıllık itfa payları hesaplanıp gider 
yazılmalıdır. 
12. Peşin ödenen giderler içinde 2016 yılına ilişkin olanlarının 
alınıp cari yıl giderlerine atılması unutulmamalıdır. 
13. Peşin tahsil edilen gelirler hesabında bulunan ve 2016 yılı 
geliri olan kısmın bu hesaptan alınarak cari dönem hâsılatına 
eklenmelidir. 
14. Alıcılarla ilgili cari hesap mutabakatları yapılmalıdır. 
15. Satıcılarla ilgili cari hesap mutabakatları yapılmalıdır. 
16. Bankalarla gerekli mutabakatlar sağlanmalıdır. 
17. Yukarıda sayılan her üç mutabakat sonucuna göre gerekirse 
ilgili kayıtlar yapılmalıdır. 
18. Kasa sayımı yapılarak kaydi durumla fiili durum karşılaş-
tırılmalı farklılık varsa gerekli araştırma yapılıp kayıtlara alın-
malıdır. 
19. Döviz kasası Maliye Bakanlığınca belirlenen efektif alış kur-
ları esas alınarak değerlenmeli ve gerekli kayıtlar yapılmalıdır. 
20. Bankadaki döviz hesapları Maliye Bakanlığınca belirlenen 
kurlar esas alınarak değerlenmeli ve kayıtları yapılmalıdır. 
21. Çeklerin reeskonta tabi tutulmasına olanak verildiğinden, 
alınan çekler ile verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması halin-
de oluşan farklar, vergilemede gelir veya gider olarak dikkate 
alınmalıdır.
22. Alacak ve borç senetleri istenirse reeskonta tabi tutulabilir. 
Alacak senetleri reeskonta tabi tutulması halinde borç senetle-
ri de mutlaka reeskonta tabi tutulmalıdır. Senetlerde faiz oranı 
belli değilse, T.C. Merkez Bankası reeskont oranı uygulanarak 
gerekli kayıtlar yapılmalıdır. 
23. Yabancı para birimi üzerinden düzenlenen alacak ve borç se-
netleri de yukarıda belirtildiği şekilde reeskonta tabi tutulabilir. 
Senetlerde faiz oranı belli edilmemiş ise, Londra bankalar arası 
faiz oranı (LIBOR) esas alınmalıdır. 
24. Bankalardaki vadeli mevduat hesaplarının dönem sonu iti-
bariyle hesaplanan faiz tutarlarının gelir kaydı unutulmamalıdır. 
25. Kullanılan banka kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna ka-
dar oluşan faiz tutarı hesaplanıp gider kaydedilmelidir. 

26. Dava ve icra safhasına giren alacaklar için karşılık ayrılıp 
gider kaydedilmelidir. Teminata bağlı alacaklar bu safhaya gelse 
bile karşılık ayrılmamalıdır.
27. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar 
için birden fazla yazılı istenmiş olmak koşulu ile karşılık ayrıl-
malıdır. 
28. Mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak 
tahsil olanağı kalmayan alacaklar kayıtlardan silinmelidir. 
29. Ortaklara verilen borçlara adat hesaplanıp fatura düzenlen-
meli ve %18 KDV uygulanmalıdır. 
30. Dönem giderleri ile ilgili yansıtma kayıtları yapılarak, gelir 
ve gider hesaplarının tamamı dönem kar veya zarar hesabına 
aktarılmalıdır. 
31. Yıllık beyannameye eklenmek üzere, yıl içinde kesinti yolu ile 
ödenen vergilerle ilgili olarak, kesintiyi yapan kurum ve kuruluş-
lardan yazılar alınmalıdır. 
32. Yapılan bağış ve yardımların gider yazılması yerine, yıllık ge-
lir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden 
indirilmesi esası getirilmiş olduğu hususu dikkate alınmalıdır. 
Buna göre bağış ve yardımların tamamı önce kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenmeli 
ve daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların tutarı 
kazancın %5’ine kadar olan kısmı hesaplanarak beyannamede 
ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilmelidir. 
33. Diğer kanunen kabul edilmeyen giderler tespit edilerek be-
yannamede kurum kazancına eklenmesi unutulmamalıdır. 
34. Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerin istisna olarak dik-
kate alınması temin edilmelidir. 
35. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde edi-
len kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğu unutulma-
malıdır. 
36. Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden veya 
devrinden sağlanan kazançların varlığı halinde bu kazançların 
kurumlar vergisi istisna edildiği unutulmamalıdır. 
37. Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve benzeri ödemeler ile örtülü 
yoldan dağıtılan kazançlar bir yandan kanunen kabul edilmeyen 
gider olması yanında, diğer yandan bu ödemeler hesap döne-
minin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayıldığı hususu 
unutulmamalıdır. Ödenen bu tutarlar brütleştirilmek suretiyle 
üzerinden kar dağıtımına ilişkin %15 oranında yapılacak vergi 
kesintisine ilişkin muhtasar beyannamenin tarihine kadar veril-
mesi ve kesilen verginin günü akşamına kadar ödenmesi sağ-
lanmalıdır. 
38. KVK.’un 7 inci maddesi ile GVK.’un 75 inci maddesi uyarın-
ca tarihi itibariyle elde edilmiş sayılan kontrol edilebilen kurum 
kazancı veya kar payı tutarlarının beyannameye ithal edilmesi 
unutulmamalıdır.  
39. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubunda yasada belirti-
len belgeler temin edilerek tercüme ettirilmesi ve beyannameye 
eklenmelidir. Bu şekilde mahsup edilecek verginin tutarı, yurt 
dışı kazanç üzerinden Türkiye’de alınacak vergiden fazla olma-
yacaktır. 
40. Geçici vergi uygulaması nedeniyle, geçici vergi dönemleri 
itibariyle, amortisman ayıranlar dönem sonunda amortisman 
ayırmaktan vazgeçebilirler. Amortisman hesaplamayanlar dö-
nem sonunda amortisman ayırabilir ve gider yazabilirler. Ala-
cak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmayanlar dönem sonu 
itibariyle reeskont yapabilirler. Alacak ve borç senetlerini rees-
konta tabi tutanlar dönem sonunda reeskonttan vazgeçebilirler. 
Yıl içinde yararlanılan yatırım indirimi istisna uygulamasından 
verilen geçici vergi beyannamelerinin düzeltilmesi koşulu ile vaz-
geçebilirler. Geçici vergi dönemlerinde yararlanılmayan yatırım 
indirimi istisnasından dönem sonunda yararlanılabilir. 

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

BUNLARI UNUTMUYORUZ!
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Bugünlerde herkes gitmek istiyor.     
Küçük bir sahil kasabasına, bir 
başka ülkeye, dağlara, uzaklara...     
Hayatından memnun olan yok.     
Kiminle konuşsam aynı şey...     
Herşeyi, herkesi bırakıp gitme is-
teği.     
Öyle ‘’yanına almak istediği üç 
şey’’ falan yok.     
Bir kendisi.     
Bu yeter zaten.     
Herşeyi, herkesi götürdün demek-
tir.     
Keşke kendini bırakıp gidebilse 
insan.     
Ama olmuyor.     
Hadi kendimize razıyız diyelim, 
öteki de olmuyor.     
Yani herşeyi yüzüstü bırakmak 
göze alınamıyor.     
Böyle gidiyor işte.     
Bir yanımız ‘’kalk gidelim’’, öbür 
yanımız “otur’’ diyor.     
‘’Otur’’ diyen kazanıyor.     
O yan kalabalık zira.     
İş, güç, sorumluluk, çoluk çocuk, 
aile, güvende olma duygusu...     
En kötüsü alışkanlık.     
Alışkanlığın verdiği rahatlık, mo-

notonluğun doğurduğu bıkkınlığı 
yeniyor.     
Kalıyoruz.     
Kuş olup uçmak isterken ağaç 
olup kök salıyoruz.     
Evlenmeler...     
Bir çocuk daha doğurmalar...     
Borçlara girmeler...     
İşi büyütmeler...     
Bir köpek bile bizi uçmaktan alı-
koyabiliyor.     
Misal, ben...     
Kapıdaki Rex’i bırakıp gidemiyo-
rum.     
Değil bu şehirden gitmek, iki so-
kak öteye taşınamıyorum.     
Alıp götürsem gelmez ki.. .    
Bütün sokağın köpeği olduğunun 
farkında.     
Herkes onu, o herkesi seviyor.     
Hangi birimizle gitsin?     
‘’Sırtında yumurta küfesi olmak’’ 
diye bir deyim vardır; evet, sırtı-
mızda yumurta küfesi var hepimi-
zin.
Kendi imalatımız küfeler.     
Ama eğreti de yaşanmaz ki bu 
dünyada.     
Ölüm var zira.     

Ölüme inat tutunmak lazım.     
İnadına kök salmak lazım.     
Bari ufak kaçışlar yapabilsek.     
Var tabii yapanlar. 
Ama az.     
Sadece kaymak tabakası.     
Hepimiz kaçabilsek...     
Bütçe, zaman, keyif... 
Denk olsa.     
Gün içinde mesela...     
Küçücük gitmeler yapabilsek.     
Ne mümkün.     
Sabah 09.00, akşam 18.00.     
Sonra başka mecburiyetler.     
Sıkışıp kaldık.     
Sırf yeme, içme, barınmanın bede-
li bu kadar ağır olmamalı.     
Hayatta kalabilmek için bir ömür 
veriyoruz.     
Bir ömür karşılığı bir ömür yani.     
Ne saçma.     
Bahar mıdır bizi bu hale getiren?     
Galiba.     
Ben her bahar aşık olmam ama 
her bahar gitmek isterim.     
Gittiğim olmadı hiç.     
Ama olsun... 
İstemek de güzel.
Can YÜCEL

Bugünlerde
herkes
gitmek
istiyor
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Adı Frida….Frida Kahlo. Yirminci yüzyıl popüler kültür iko-
nu haline gelen Meksika asıllı bir ressam. Sanatı, sürrealist 
kabul edilse de aksine gerçekçi bir ressam. Belki de içimiz-
dekileri, Frida gibi gösteremediğimiz için gerçeküstü olarak 
algılıyoruz onun eserlerini. Frida, “Kendimden daha iyi kim-
seyi tanımıyorum” der. İşte, belki de bu yüzden kendisini, 
hissettiği duyguları tam anlamıyla tuvallerine yansıtabildi-
ği için olağanüstüydü resimleri.

“Ben hiç rüyalarımın resmini yapmadım, kendi gerçekliği-
min resmini yaptım.”

Frida, 6 Temmuz 1907 yılında Meksika’ da Macar Yahudisi 
fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calde-
ron Gonzales’in dört kızından üçüncüsü olarak dünyaya 
geldi. Ama kendisi doğum tarihini, Meksika Devrimi’nin 
gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan etti. Doğu-
mundan sonra annesi hastalandığı için kızılderili bir süt 
anne tarafından büyütüldü. Bunun etkisini daha sonra re-
simlerine de yansıttı. Annesinin nazik ama gereğinden fazla 
hesaplı ve dindar bulan Frida babası ile her zaman yakın 
ilişki içinde oldu. Talihsizlikler onu 6 yaşında yakaladı. Ge-
çirdiği çocuk felci sonucunda bir bacağı diğerinden daha 
zayıf kaldı. Bu onun okul sıralarında “Tahta Bacak Frida” 
olarak anılmasına sebep oldu. Bu yüzden tüm hayatı boyun-
ca hep uzun etekler giydi.

 3 kız kardeşi olmasına rağmen bir erkek çocuk gibi büyüdü 
Frida. Sağlam bir eğitim aldı. Bir prestij sembolü sayılan 
Ulusal Hazırlık Okulu’na kabul edilen ilk kız öğrenci oldu. 
Bu okul onu sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlara yönlendir-
di. Okulda, anarşist bir edebiyat grubuna dahil oldu; güçlü 
bir kişilik oluşturmaya başladı.

Frida 18 yaşındayken, o zamanki aşkı Alejandro Gomez’le 
okuldan eve dönerken bindikleri otobüs bir tramvay ile çar-
pıştı. Çok sayıda yolcunun ölümü ile sonuçlanan bu kazada 
Frida ağır yaralandı. Yolcuların tutunduğu kalın bir çubuk 
Frida’nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştı. 
Omurgasının bel bölgesi üç noktasından, leğen kemiği, köp-
rücük kemiği, kaburgası ve  sağ bacağı 11 yerinden  kırıl-
mıştı.

“Tuhaf bir çarpışmaydı bu; şiddetli değil, ağır ve yavaştı, 

herkesi sarstı, beni daha çok sarstı. İnsanın, çarpışmanın 
farkına vardığı, ağladığı doğru değil. Gözümden tek damla 
yaş akmadı ve demir çubuk, kılıcın boğayı delmesi gibi beni 
de deldi geçti.”

Frida, bu kazadan sonra yatağa bağımlı hale geldi. Hayatı 
bir süre korselerle bitmek bilmeyen ameliyatlarla ve dok-
torlar, hastaneler arasında geçti. Bu süre zarfında 32 kez 
ameliyat edildi.

“Yaşamım boyunca kaç korse kullandım? Kabaca otuz diye-
bilirim. Onları süsledim; boyalarla, küçük kumaş parçaları 
yapıştırarak, renkli tüyler, minik ayna parçacıklarıyla süs-
ledim onları.”

Aslında işin ilginç tarafı Frida’yı ressam olmaya yönelten 
bu kaza oldu. Babasının yattığı yerden odasındaki eşyala-
rı görmesi için kurduğu mekanizmalar ve başının üzerine 
yerleştirdiği aynalar sayesinde, ağrıları ile başa çıkabilmek 
için bir şeylerle oyalanmaya çalışan Frida, yattığı yerden 
kendi resimlerini yaparak başladı resim çalışmalarına.

”Bir defa, seçme şansım yoktu. Ve aslında pek de önem 
vermeksizin resim yapmaya başladım. Böylece bana eziyet 
edip, her an beni sorgulayacak, az kalsın kimliğimi elimden 
alacak olan aynadan görüntüyü çaldım.”

1927 yılı sonunda tekrar yürümeye başlayan Kahlo, bu 
dönemde sanat ve politika çevreleri ile yakınlaşmaya 
başladı.1929’da Meksika Komünist Partisi’ne üye oldu. 
Çektiği bedensel acılar yetmezmiş gibi, Frida Meksika’nın 
en havalı ve geçinilmesi en zor erkeklerinden biri olan, 
Marksist duvar ressamı Diego Rivera’ya aşık oldu.1929 
yılında kendisinden 21 yaş büyük olan bu adamla evlen-
di. Evlilikleri, “fil ile güvercinin evliliğine” benzetildi. Ancak 
Diego Rivera, şişman, çirkin bir adam olmasına rağmen 
kadınlar arasında pek popülerdi ve  Frida ile evlendikten 
sonra  sadık bir eş olamadı. Onu kız kardeşi ile bile aldattı. 
Sağlık sorunları nedeniyle bir çocuğunu aldıran ve art arda 
iki düşük yapan Frida, eşinin sadakatsizlikleri nedeniyle 
1939 yılında ondan ayrıldı. Kendisini içkiye vurdu, saçla-
rını kısacık kesti ve erkek kıyafetleri ile dolaşmaya başladı. 
Frida’nın ruh sağlığından endişelenen doktorların tavsiyesi 
ile ikili bir sene sonra yeniden evlendiler .

Frida Kahlo
“Gün ışığını görünceye dek isyanın coşkusuyla dolup, böyle bir ateşin 

ortasında doğdum ben ve o gün tüm yaşamım boyunca sarıp sarmaladı 
beni…Çocukken bir kıvılcım gibi çıtırdardım. Büyüyünce tepeden tırna-
ğa alev kesildim. Ben, bir devrimin kızıyım. Buna hiç şüphe yok, bir de 

atalarımın taptığı ihtiyar ateş tanrısının!”
Derleyen:

Meryem DOĞRU
(Smmm)
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“Hayatımda geçirdiğim iki 
ağır kaza var. İlkinde tramvay 
beni ezip geçti, diğer kaza ise 
Diago’dur. “

Bu arada Frida da evliliği esna-
sında hem kadın hem erkekler 
ile sayısız kaçamaklar yaşadı. 
Bunların en ünlüsü evlerinde 
konuk oldukları sırada başlayan 
Lev Troçki ile 1937 de yaşadığı 
ilişkisidir. Aralarındaki ilişkiyi 
Troçki’nin eşinin fark etmesi üze-
rine Frida, Troçki’den ayrılmıştır. 
Troçki’ye düzenlenen suikastın 
ardından  sorgulanan Frida, 
bir süre Meksika’dan ayrılma-
yı uygun bulmuş; o sırada San 
Fransisco’da bulunan eski eşi 
Rivera’nın yanına gitmiş ve onun-
la birlikte yaşamaya başlamıştı.         
                    
 “Bu bir aşk beraberliği idi. Bize uygun, taşkın bir akarsu 
gibi delişmen, 
 
Nikaragua şelalesi ya da Iguazu çavlanları gibi coşkulu, 
denizlerin dibi gibi derin ve gizemli, Odysseus’un Akdenizi 
gibi fırtınalı, Patzcuaro gölleri gibi uysal ve Aztek chinam-
paları (yüzen bahçe) gibi verimli, çöller gibi yorucu ve altın 

gibi pırıltılı, yırtıcı hayvanlar gibi 
ürkünç, yaşayan evren gibi ren-
garenk.”

Frida ve Diego bütün yaşamları 
boyunca sıkı birer komünist ve 
Sovyetler Birliği destekçisi oldu-
lar. Frida yatağının dibinde Sta-
lin, Lenin, Marx, Engels ve Mao 
fotoğraflarını asılı tutardı. Ancak 
siyasal görüşleri onları keyifli 
bir hayat sürmekten alı koyma-
dı. Çiftin bir sohbet, şarap ve te-
kila çümbüşüne dönüşen akşam 
yemeklerinin konukları Meksika 
cumhurbaşkanından George 
Gershwin’e kadar uzanan bir 
yelpazeyi kapsardı. Frida sü-
rekli olarak sırtını desteklemek 
için çelik ve alçı karışımı bir kor-
se kullanmasına karşın parlak 
renklerde, geleneksel kıyafetler 

giyer, asla makyajsız dolaşmaz ve onunla özdeşleşen bıyığı-
nı ve bitişik kaşlarını aldırmaz aksine daha da koyu renkle 
boyardı.

Bedensel yapısının uygun olmaması nedeniyle hiç çocuğu 
olamayan Frida aslında ölesiye anaçtı: Hatta kürtajla alı-
nan fetüslerden birini yatağının başucundaki bir kavanozda 
uzun süre sakladı. Çocuk özlemini sevgiye boğduğu may-
munlarında giderdi.

Frida’nın eserleri hayatta olduğu sırada yaygın bir ilgi gör-
medi. Ticari anlamda ki çıkışı 1938’de bir ABD gezisinde 
Diego’ya eşlik etmesi ile başladı. İlk bireysel sergisini New 
York’ta düzenledi. 1939’ daki Paris sergisi ile övgüler top-
ladı. Bir eseri Louvre tarafından satın alınan ilk 20. yüzyıl 
Meksika ressamı ünvanını aldı.1943’de La Esmeralda adlı 
yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan Frida, 
sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi on yıl 
boyunca sürdürdü. 1948’de yeniden Meksika Komünist 
Partisi’ne katılmak için başvurdu ve başvurusu kabul edildi.
Kısa bir süre sonra sağlığı giderek bozulmaya başladı. Aşırı 
içki ve sigara tüketmesi, uyuyabilmek için içtiği ilaçlar çö-
küşünü hızlandırdı. Bu arada hasar gören ayağı kangren 
olduğu için kesildi.1953 yılında  Mexico City’de, kendi va-
tanında, ilk kişisel sergisini açtı. Doktorunun koyduğu  ya-
sağa rağmen, Frida yatağından çıkmaksızın bir kamyonla 
kendini galeriye taşıttı ve tekerleklerin üzerinde zafer dolu 
bir eda ile  konuklar arasına katıldı. Frida Kahlo, 13 Tem-
muz 1954’te, akciğer embolisi teşhisiyle son nefesini ver-
mesinden bir kaç gün önce günlüğüne şu satırları yazmıştı.
“Çıkış yolunun güzel olacağını ve asla geri dönmeyeceğimi 
umarım.”

http://dunyalilar.org/acilarla-dolu-bir-hayat-devrimin-kizi-frida-kahlo.html/

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı • Sayı:82 GSMMMOmali analiz 41

B
İR

 P
O

R
TR

E



Bilindiği üzere ülkemizde Sosyal güvenlik reformu 
01.10.2008 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Ku-
rumları üç çatı altında toplanmıştı, 

1-Bağ-kur (Esnaf ve Sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışan-
lar)

2-Sosyal Sigortalar Kurumu (Özel kesimde bir işverene bağ-
lı olarak çalışanlar)

3-Devlet memurları için emekli sandığı idi.

01.10.2008  tarihinde bu üç kurum 
5502 sayılı kanunla birleşerek 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası kanunu adı al-
tında bütün çalışanlar “sigorta-
lı” olarak tanımlanmıştır. Aynı 
kanuna tabi bu kanundan çı-
kan uyuşmazlıkların çözümü 
de adli yargıya bırakılmıştır.

5510 sayılı kanuna göre 
01.10.2008 tarihinden önce  
ve de 1479 sayılı Bağ-Kur kanu-
nuna göre de 04.10.2000 tarihin-
den önce vergi mükellefiyeti ve şirket 
ortaklığı bulunmuş Bağ-kurlu olmayı ge-
rektirecek kişilerin bu tarihten önceki sürelerin 
primlerini ödeme hakkı vermiyordu. Ancak yargıtay 2001 
ile 2003 yılları arasında Bağ-Kur’a başvuranlara önceki sü-
relerin prim ödeme hakkını verdi.
Bununla ilgili birkaç yargı kararını örnek olarak verelim.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/9637
K. 2012/14741
T. 13.9.2012
 
DAVA: Davacı, 17.08.1993 - 04.10.2000 tarihleri arasında 
1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olduğunun 
tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilâmında 
belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir. Hu-
kuk Genel Kurulu’nun 04.02.2009 tarih 2009/10-52 sayılı 

kararında da belirtildiği üzere, davacının, Bağ-Kur’a gi-
riş bildirgesi doldurarak Kuruma başvurduğu 

16.05.2001 tarihinde. 619 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin geçici 1. 

maddesi Anayasa Mahkemesinin 
08.08.2001 tarihinde yürürlüğe 

giren kararı ile iptal edilmiş ol-
masına ve 4956 sayılı Kanun 
ile 1479 sayılı Kanuna ekle-
nen geçici 18. madde hükmü 
ise, Kanunun yayım tarihi olan 
02.08.2003 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiş bulunmasına 

göre…17.08.1993 tarihinden 
başlayarak devam eden gelir ver-

gisi mükellefiyeti bulunan davacının 
dava konusu dönemde 1479 sayılı Ka-

nun kapsamında zorunlu Bağ-Kur sigortalı-
sı sayılması gerektiği…kararına varılmıştır.

 
Burada önemli olan Bağ-Kur’a başvuru tarihinin 2001 yılı 
içerisinde olmasıdır.

Serpil ZENGİN
SMMM

DANIŞTAY KARARLARI
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YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ
Esas Karar: 2003/9945 2004/156

YARGITAY İLAMI 
Mahkemesi: İzmir 4.İş Mahkemesi
Tarihi: 08.10.2003
No:161-788
Davacı : Murat
Davalı: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
Davacı, 22.04.1985-20.06.1985 ile 26.05.1986-
28.02.1989 tarihleri arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı 
olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davacının sigortalı-
lığının 22.04.1985-20.06.1985 ile 26.05.1986-21.08.1988 
tarihleri arsındaki sürelerin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sa-
yılmasının tespitine karar vermiştir.
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik 
Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar 
tespit edildi.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni ge-
rektirici sebeplere ve özellikle 24.08.200 Tarih, 619 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 1.maddesinde yer 
alan “ 1479 Sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliğini taşı-
dıkları halde, Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin yürür-
lüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan 
sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanun 
Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren başlar.”düzenlemesinin, Anayasa Mahkemesi kararı 

üzerine 08.08.2001 tarihinde yürürlükten kalktığı, 1479 
sayılı Yasanın geçici 18.maddesinde yer alan “ Bu Kanuna 
göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihi-
ne kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların si-
gortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden iti-
baren başlar.” düzenlemesinin ise 24.07.2003 Tarih, 4956 
sayılı Yasa ile getirildiği, davacının 22.04.1985-20.06.1985 
ve 26.05.1986-28.02.1989 tarihleri arasındaki vergi kay-
dına dayalı kendi nam ve hesabına çalışarak geçirmiş ol-
duğu sürelerin Bağ-Kur sigortalılık süresi olarak tespitine 
yönelik davasının yukarıda sıralanan yasal düzenlemelerin 
bulunmadığı 06.02.2003 tarihinde açılmış olmasına göre, 
yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul 
ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 20.01.2004 
gününde oybirliği ile karar verildi. (1)

Buradaki önemli nokta ise davacının Bağ-Kur’a başvuru-
su 06.02.2003 tarihinde olmuştur. Ancak ilgili 1479 sayılı 
Yasanın geçici 18.maddesinde yer alan “ Bu Kanuna göre 
sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine ka-
dar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigor-
talılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itiba-
ren başlar.” düzenlemesi ise 24.07.2003 Tarih, 4956 sayılı 
Yasa ile başlamıştır. Yani davacı başvurusunu 24.07.2003 
tarihinden önce yapmıştır.

Sonuç olarak her iki Yargıtay kararında görüleceği üzere 
Bağ-Kur sigortalılık tescil süresi Vergi kayıtlarına bağlı 
olarak mahksme süreci sonrası geriye dönük olarak erken 
emeklilik hakkı kazanmış olacaktır.
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Film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü ge-
rekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi’nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı 
Andy Dufresne’in hikayesini anlatır. Cezaevinde kaldığı süre boyunca diğer 
mahkûmlardan Ellis Boyd “Red” Redding ile arkadaşlık kuran Dufresne, cezaevi 

müdürünün para aklama faaliyetlerine yardım etmeye başladıktan sonra gardiyanlar ta-
rafından korunmaya başlanır. 

San Francisco’da karısı Linda ve oğlu Christopher yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve 
çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin sa-
tışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir. Maddi kazanç sağlamak 
için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter’dan bir yönetici ile tanışır ve bir Rubik Küpü’nü 

çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean 
Witter’da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini uma-
rak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar 
ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet gibi geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar.

Film, uzak bir gezegenden dünyamıza gelen bir uzaylının Hindistan’daki bir çöle 
inmesiyle başlıyor. Dünyaya çırılçıplak gelen uzaylının, gezegenindeki insanlarla 
iletişim kurmasını sağlayan boynuna asılı ufak kontrol kolyesinden başka yanın-
da taşıdığı hiçbir şey ve bırakıldığı yer hakkında hiçbir bilgisi yoktur. İndirildiği 

çölde kontrol kolyesini (kumandasını) çaldıran PK; kara kara ne yapacağını düşünürken 
Hindistan’da başına gelen olaylar, dünyamızı tanıma çabaları ve yaşadığı masum aşk 
filmimizin konusunu oluşturuyor. 

II. Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir ba-
banın ve peşinden giden İtalyan bir annenin, çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi an-
latıyor. Guido, Eliseo Amca ve Giosue zorla trene bindirilip Giosue’nin doğum gününde toplama 
kampına götürülür. Yahudi olmamasına rağmen Dora ailesiyle birlikte aynı trene binmek ister ve 

farklı vagonlarda toplama kampına götürülürler. Kampta, Guido oğlunu Alman askerlerinden saklar 
ve ona gizlice yemekler verir. Oğluna kampta olup bitenleri oyun olduğunu eğer oyunu kazanırlarsa 
ödül olarak doğum gününde almasını istediği tankı vereceklerini söyler. Oyunun şartlarını, almanca 
bilmemesine rağmen Alman Nazi subayının kamptaki talimatları söylemek için “Almanca bilen var 
mı?” sorusuna “Almanca biliyorum” diyerek Alman subayının söylediklerini oğluna İtalyanca olarak 
çevirir ancak kamptaki talimatları değil kendi uydurduğu oğluna söylemek istediği şeyleri anlatır.

Leonard, eşini öldürenlerden intikam almak istemektedir. Çok ender rastlanan ve 
tedavisi olmayan hafıza kaybı hastalığına sahiptir. Karısının ölümünden önceki 
olayları detaylarıyla hatırlayabilmesine karşın yeni hatıraları hatırlayamamakta-
dır. Ne yaptığını ve kiminle konuştuğunu anımsayamaz. Uyandığında tüm hafızası 

sıfırlanan bu adam bu hastalığına rağmen karısının katilini aramaktan aska vazgeçmiyor.

Esaretin Bedeli

Umudunu Kaybetme

PK

Hayat Güzeldir

Akıl Defreti

Derleyen: Smmm Hakan TOPAL
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Otobüse binmiş sıcaktan bunalmış halde otobüsün 
kalkmasını bekliyorum. Otobüs kaçacak diye su 
almayı unutmuşum ve dilim damağıma yapış-
mış. Bir delikanlı girdi. 10-12 yaşlarda otobüsün 

kapısından üstü başı pejmürde pasaklı elinde kendisinin 
yarı boylarında 24’lü su kolisi... Su isteyen var mı diye 
sordu? Ver Bi tane delikanlı dedim. O getirirken cüzdanı 
kurcaladım ufaklığım kalmamış. Beş lira verdim alnından 
akan hakikaten toplumun yüzde doksanının unuttuğu alın 
terini sildi ufak Ada’m. Ve elini cebine attı onunda iki lira 
ufaklığı varmış. Tamam dedim delikanlı kalsın beş lira. Yok 
Dedi gidip bozdurup geliyorum hemen. Dedim o Zaman ver 
o iki kirayı gerisi kalsın. Oda olmaz Dedi su 1 lira. Tamam 
dedim borcun olsun bana. Ben borçlanmam dedi. İlla biri 
borçlanacaksa al suyu sen borçlan. Tamam dedim kızma 
hadi al parayı o Zaman bozdur gel. Yok Dedi ya otobüs 
gitmiş olursa tut sen bu parayı ben kendi paramdan boz-
durup geliyorum.

Dedim ya giderse otobüs ben ne yapacağım o Zaman. Senin 
paran bende kalsa ben senin gibi birine veremem. Ama 

sokakta benim gibi su satan çocuk çok! Sen bana vere-
mezsen onlardan birine verirsin hepimizin kaderi aynı bi-
zim sonuçta. Gözlerim dolu dolu baktım beş lira elimde.. Ve 
gitti bozdurdu geldi dört liramı verdi bana başını okşadım. 
Kaç su satıyorsun Bi günde dedim. 200 kadar normalde 
dedi ama bu gün daha senle siftah yaptım. o niye dedim. 
Suyum bitmişti almaya gidecektim baktım cuma vakti 
gelmiş cumayı kıldım su aldım geldim ancak. Peki dedim 
bu gün kazandığın yetecek mi sana? Ve bizim bolluk için-
de unuttuğumuz hatırlamadığımız bir cümleyi kurdu “AZIN 
BEREKETİ OLURMUŞ” babam öyle derdi...

Baban nerede dedim? “ŞEHİT oldu. ŞEHİT OĞLUYUM 
ben” dedi.. Ben ağlıyordum otobüs bize bakıyordu. Derken 
şöför geldi ve “eyvallah” dedi ufak Ada’m. Dedim bana Dua 
edermisin?. “tamam ama sende bana anneme ve kardeşi-
me edeceksin. Hasta olmayalım ve her gün tok güvende 
uyuyalım diye...” Peki dedim söz..
-Bu dört lirayı bir ömür saklayıp her israfımda bakıp vaz-
geçeceğim inşallah.. Ben bu gün hayat dersi aldım, hemde 
en hasından...

BİRAZDA GÜLELİM
SEN FORDU
BİLİRMİSİN?

Temel otobüs sürüyormuş ve yolcu 
almış. İstanbul’dan Trabzon’a gide-
cek ve hızlı gider. 
Yaşlı teyze der ki: -Oğlum yavaş git 
öldüreceksin bizi.
Temel: -Sen Fordu bilir misin?
-Hayır.
-O zaman sus.
Yine hızlı gider ve bir adam sorar 
: -Niye hızlı gidiyorsun ölümüne mi 
susadın?
-Hayır, ama sen Fordu bilir misin?
-Evet
-O zaman söyle bunun freni nerde 
daa?

BENDE ŞİMDİ
CELDUM

Temel yüksek bir binanin altın-
cıkatından aşağı düşer. Hemen 
başına meraklı bir kalabalık top-
lanır. 

Yoldan geçen bir adam meraklı 
kalabalığı yararak yaralı temele 
doğru eğilerek sorar;
-Hayrola kardes ne oldu.

Yaralı temel güç bela konuşarak 
cevaplar.
-Haçan bilmeyrum pende şimdi 
celdum

Temel akşam eve gitmiş. Fadime evde yokmuş. Yarım saat sonra Fadime gelmiş. 
Temel sormuş: -Neriyeydun Fadime?
-Güzelluk salonina gitmişidum. -Eee ne oldi saa sıra gelmedi mi? :)

SIRA SANA 
GELMEDİ Mİ?

HAYAT DERSİ
Arkadas listemde olan birisinin paylaşımı cok etkilendim.

Derleyen:
Ümit ÖZDEMİR

(Smmm)
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Masum Türker’in Odamıza Ziyaretinden Kareler

19/07/2016 

Prof.Dr.Cemal Yükselen, Yahya Arıkan, İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir’in Odamıza Ziyaretinden Kareler

18/08/2016 
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Meslekte Birlik Grubu Aday Tanıtım Toplantısından Kareler

08/09/2016 
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6376 Sayılı Kanun Konulu Seminerimizden Kareler

29/08/2016 
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Oda Danışma Meclisi Toplantımızdan Kareler
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Kurban Bayramı Bayramlaşma Törenimizden Kareler

Sunumunu Ymm A.Murat Yıldız’ın Yaptığı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun ile getirilen Mali af konulu seminerimizden kareler

19/09/2016 

21/09/2016 
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Bazı Alacakların Yenıden Yapılandırılmasına Ilıskın 6736 Sayılı Kanun Genel Teblıgı Dogrultusunda 
Yapılacak Islemler, Vergı Barısı Ve Stok Affı Konulu Seminerimizden Kareler

20/10 /2016 
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Onursal Başkanımız Bayram Hamiş’in Vefatının 1.Yılı Anma Töreninden Kareler

Onursal Başkanımız Bayram Hamiş Anısına Düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvamızdan Kareler

22/09/2016 
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Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Ve İhtilaflı İşler Daire Başkanı Zekai Çenge’nin Yaptığı 6736 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Konulu Seminerimizden Kareler

27/09/2016 

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşümüzden Kareler

25/09/2016 

Kahvaltı Etkinliğimizden Kareler

25/09/2016 
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Nizipteki Meslektaşlarımızla  Nizip Ticaret Odasında  Yapılan 6736  Sayılı Kanun İle Getirilen 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Konulu Seminerimizden Kareler

28/09/2016 
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Türkiye İstatistik Kurumu Yetkililerinin Odamıza Ziyaretinden Kareler

18/10/2016 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in Odamıza Ziyaretinden Kareler

21/10/2016 
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Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Mehmet Uzun’un Odamıza Ziyaretinden Kareler

25/10/2016 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Sunumunu Prof.dr.hilmi Bayraktar’ın Yaptığı  Cumhuriyeti
Anlamak Ve Cumhuriyete Giden Yol  Konulu Seminerimizden Ve Akabinde Gerçekleştirilen Kokteylimizden Kareler

29/10/2016 
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Aday Meslek Mensupları Danışma Meclisi Toplantısından Kareler

02/11/2016 
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Türmob Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan İle Kilis’teki Meslek Mensuplarımızı Ziyaret Ettik

10/11/2016 

Odamız Ve Ymm Odası Bayan Üyelerinin Cinsel İstismar Önergesi’ne Hayır Basın Açıklamasından Kareler

21/11/2016 



2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU 
ASGARİ ÜCRET 1.777,50 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59,25 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777,50 TL

İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248,85 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,88 TL

GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,63 TL

DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,49 TL

İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,74 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1.270,69 TL

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,06  TL

Derleyen:
Mustafa FIRAT

(Smmm)
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50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, 
Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları (Yüzde)

Özel Sektör Kamu

Özürlü 3 4

Eski Hükümlü 0 2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı 0

Terör Mağduru 0

2017 AGİ TUTARLARI

Bekar Çalışan 131,25 TL

Evli ve Eşi Çalışan 131.25  TL

Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 150.93 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 170.63 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 196.88 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 210.00 TL

Evli ve Eşi Çalışmayan 157.50 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 177.19 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 196.88 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 223.13 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 223.1
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2017 YILI BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE
DEFTER TUTMA HADLERİ (MADDE 177)

Yıllık Alış Tutarı 174.000 TL 

Yıllık Satış Tutarı 238.000 TL 

Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı 93.000 TL 

İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 174.000 TL TL

2016 Yılı Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)

Yıllık Alış Tutarı  168.000 TL

Yıllık Satış Tutarı  230.000 TL

Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı  90.000 TL

İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı  168.000 TL

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi

Ocak,Şubat,Mart 14 Mayıs 17 Mayıs

Nisan,Mayıs,Haziran 14 Ağustos 17 Ağustos

Temmuz Ağustos Eylül 14 Kasım 17 Kasım

Ekim Kasım Aralık 14 Şubat 17 Şubat

MUHTASAR BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Aylık Dönem  Son Ödeme tarihi

Her ayın 23. Günü Her ayın 26. Günü

Üç Aylık Muhtasar Beyanname

İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi

Ocak,Şubat,Mart 23 Nisan 26 Nisan

Nisan,Mayıs,Haziran 23 Temmuz 26 Temmuz

Temmuz Ağustos Eylül 23 Ekim 26 Ekim

Ekim Kasım Aralık 23 Ocak 26 Ocak
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KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Aylık Dönem  Son Ödeme tarihi

Her ayın 24. Günü Her ayın 26. Günü

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi

1-25 Mart 4.Taksit 31 Mart / 2.Taksit 31 Temmuz

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ
Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi

Normal Dönemler için 1-25 Nisan 30 Nisan

KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİNİN GÜNÜ
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin 31 Mart

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin 30 Nisan

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ

a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar

b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar

 * Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.

İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİ BİLDİRİM SÜRESİ TAZMİNAT TUTARI

 a) 6 aydan az 2 hafta 2 haftalık ücret

 b) 6 ay - 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık ücret

 c) 1,5 yıl - 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık ücret

 d) 3 yıldan fazla 8 hafta 8 haftalık ücret

(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından 
bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
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Hoşgeldiniz
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1968
GÜRBÜZ İYİHUYLU

1969
YUSUF ÖZTÜRK

1970
BURHAN DEMİRHAN

1971
ÜMİT KARATAŞ

1972
ADEM DEMİR

1973
HALİL İBRAHİM KIZIKLI

1974
KEMAL BAYRAM

1975
HAYRİYE ALTINÖZ

1976
TEVFİK KAYA

1977
MEHMET ATAŞ

1978
AYDIN CAN YILMAZ

1979
ZEYNEL ABİDİN KÖKLÜ

1980
ERCAN BODUR

1981
RESUL KILIÇPARLAR

1982
UĞUR BULUT

1983
YUNUS ASLAN



Hoşgeldiniz
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1984
CUMA YILDIZ

1985
ALİ ÖZTAN

1986
TANER GANİ TAN

1987
MEHMET AKİF ATEŞ

1988
ALİ KURŞUN

1989
ÖMER AHMET YILDIRIM

1990
CANAN KAYA ÖZDEMİR

1991
ALİ ÖZÇİFTÇİ

1992
BÜNYAMİN AKAR

1993
MEHMET ÖNCEBE

1994
CİHAN ÇEK

1995
BÜLENT ÇAVUŞ

1996
NEVİM KÜÇÜK

1997
AHMET HATİPOĞLU

1998
VEYSEL ÇİLOĞLU

1999
CUMA DEMİR



Hoşgeldiniz
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2000
MEHMET AKÇA

2001
ÖMER ŞAHİN

2002
AYŞE KOÇ

2003
FARUK ÖZÇELİK

2004
İRFAN YIRTICI

2005
YUSUF ÖĞRETMEN

2006
LEYLA CEREN YILMAZ

2007
SEMA ÖZTÜRK

2008
MÜSLÜM AKSOY

2009
GÖKHAN FESLİGİL

2010
SERDAR SERT

2011
VAKKAS YEŞİLBAĞ

2012
AHMET YASSI

2013
SERKAN AKTAŞ

2014
MEHMET TAHSİN DEMİR

2015
MESUT AYHAN



Hoşgeldiniz
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2016
ALİ ZENGİN

2017
FATİH KAYIŞ

2018
SELMA BÜYÜKTAŞ

2019
BUKET BULUT

2020
HASAN MAYDA

2021
ÖZGECAN KAYA

2022
MESUT BERKİL

2023
HIDIR KAPLAN

2024
DEMET YILMAZ

2025
CUMALİ FİL

2026
UFUK ATALAY

2027
İBRAHİM TAYFUN CEVAL

2028
MEHMET ARSLAN

2029
YAŞAR ÖZBUDAK

2030
SEDAT TURAN

2031
ALİ ÖKSÜZ



Hoşgeldiniz
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2032
MUHAMMET EKREM 

KARAKIZ

2033
İZZETTİN SANCAR

2034
MEHMET FATİH TATLI

2035
ALİ UĞUR ÖZUFACIK

2036
VEYSEL GEGİÇ

2037
EREN OVAYOLU

2038
EYÜP MEKİKÇİ

2039
MEHMET TAŞ

2040
HASAN HÜSEYİN ÇINGI

2041
FETULLAH ÖZKEÇECİ

2042
RUKİYE GÜNEŞ

2043
SERPİL ARSLAN

2044
BARBAROS 

GÜMÜŞBURUN

2045
MEHMET ERGÜN

2046
AKİF ÇETİN

2047
VİLDAN SABRİYE 

CİNPOLAT
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2048
ABDÜLKADİR KAMIŞ

2049
TOLGA BURAK

2050
MAHMUT BEYAZ

2051
EMRE YIKICI

2052
ALİ AVAN

2053
ARİF GÜNDEMİR

2054
ÖZKAN MERCAN

2055
MEHMET KAMİL 

ÖZUFACIK

2056
MUSTAFA DÖNER

2057
AYNUR GÖKGÖZ

2058
ARZU KÜÇÜK SAFİOĞLU
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1.GİRİŞ

İşverenlere, bazı sosyal yönleriyle birlikte  istihdamı da 
arttırmak amacıyla hem SGK Kanunu hem de İş Kanunu ve 
İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çeşitli teşvik uygula-
maları yapılmaktadır. Devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonundan nakdi yardım alan kişileri çalışma 
hayatına kazandırmak politikalar üretmektedir.

14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Ka-
nununa eklenen ek 5. maddede Yapılan  değişiklikle  , Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından verilen nakdi 
devamlı yardımlardan faydalanan  ailelerdeki kişilerden 
birini işe alan ve çalıştıran işverenlerin, ödemeleri gereken 
primler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kar-
şılanacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme ile, sosyal yardım 
alan ailelere mensup kişilerden birini çalıştıran işverene, 
prim avantajı getirilirken, bu ailelerdeki kişilerin iş bulması 
kolaylaştırılacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
da sosyal yardım yükleri azaltılacağı planlanmaktadır.
Bahse konu prim teşvikinden yararlanabilmek için gerek si-
gortalılar yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyer-
leri yönünden bazı şartlar aranıldığından, bu yazımızda, son 
düzenleme ile getirilen sosyal yardım alan ailelere mensup 
kişilerden birini çalıştıran işverene getirilen prim teşvikin-
den ne şekilde yararlanılabileceği, teşvikten yararlanma sü-
resi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından karşılanacak 
olan sigorta primlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlara 
yer verilmiştir

2-YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ İLE
İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME 

Sosyal yardım alan kişileri çalıştıran işverenlere sigorta 
prim teşviği ile ilgili 14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanu-
nun 11. maddesi ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.
Buna göre; “İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisin-
de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu 
tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan 
en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bu-
lunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında 
olması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işveren-
lerince istihdam edilen sigortalı için; 5510 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissele-
rine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir 
yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yet-
kilidir, denilmektedir.  

3-TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI 

Yasal düzenlemeyle uygulamaya konulan Sosyal yardım 
alan kişileri çalıştıran işverenlere sigorta prim teşvikinin 
işçi ve işveren yönünden yararlanma şartları farklılık gös-
termektedir.

SOSYAL YARDIM ALAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN
İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ 

Gökhan BEDİR
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Adli Bilirkişi, Adli Uzlaştırmacı
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