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SONSÖZ
Sonsöz Sizin

Sonsöz Türkiye’nin tüm sorunlarını özgür ve 
özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı 

çerçevesinde gerçekleri yazan ve son sözün 
vatandaşın olduğu ilkesini 

savunan günlük siyasi gazetedir.
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'Gün içinde randevu, 
al gün içinde aşı' ol

Aşıda yeni uygulama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
'Gün içinde randevu, gün 
içinde aşı' uygulamasını baş-
lattıklarını belirterek, "Rande-
vu alın, aşınızı vakit kaybet-
meden yapalım" dedi.
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Kademeli normalleşmede yeni dönem:

Düğünlerde yemek ve 
ikram yasağı kaldırıldı
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Türkiye asgari ücret 
cenneti oldu

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını isteyen Akşener:

Akşener, Türkiye'de çalışan nüfusun yüz-
de 70'nin asgari ücret aldığını kaydede-

rek, "Türkiye asgari ücret cenneti ol-
muştur. Böyle bir şey yok. Pandemi 

döneminde, vatandaşına sırtını 
dönmüş bir iktidarın, milletini na-
sıl yüzüstü bıraktığına hep birlik-

te şahit olduk. Başından beri; ‘Mil-
leti borçlandırmayı bırakın, hibe 

destekleri verin’ dedik. Türkiye'nin 
bu gücü var. Oralı olmadılar. Kre-

di verip milletimizi borçlandır-
mayı, devletin alacaklarını erte-

lemeyi, pandemi desteği diye                 
pazarladılar" dedi. SAYFA S.3

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs aşısını gelişti-
ren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. 
Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hiz-

mette bulunduğunu belirterek, "İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu 
iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılar-

dan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" dedi.
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Öğrencisinden mezununa,  çift-
çisinden tüccarına, esnafından tü-
keticisine kadar Türkiye’de borcu 
olmayan  neredeyse hiç kimse yok

Genç işsiz sayımızda rekor üstü-
ne rekor kırılıyor. Ülkemizde açlık sı-
nırının altında çalışan milyonlarca 
vatandaş var. 280 bin genç haciz 
kıskacında 

Her yıl yüzbinlerce öğrencinin 
yüksek öğrenim sürecinde kullan-
dığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nca 
(KYK) verilen krediler, mezuniyetten 
sonra öğrencilerin belini büküyor. 
Bilindiği gibi öğrencilerin mezun ol-
duktan sonra 2 yıl içinde bu borçla-
rını ödemeye başlaması gerekiyor. 
Ancak üniversite mezunları iş bu-

lamadıkları için bu borçlarını öde-
mekte zorluk çekiyor.  

İşsiz gençler öğrenim kredi-
si borçlarının ötelenmesini istiyor. 
2006 yılından 2019’a kadar borç er-
teleyenler yüzde 416 oranında artış 
gösterdi. Görüldüğü gibi borç erte-
lemesi isteyen ya da borç ertele-
yenlerde rekor artış yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne 
Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytan-
cıoğlu Türkiye’de yaklaşık 5 milyon 
kişinin öğrenim kredisi borçlusu bu-
lunduğunu ve bunun 300 bininin ic-
ralık durumda olduğunu belirterek 
bu duruma adil, kalıcı bir çözüm 
getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin genç işsiz sayısında 

rekorlar kırdığını vurgulayan Doç. 
Dr. Gaytancıoğlu ülkenin kötü yö-
netilmesinin bütün yükünün vatan-
daşların sırtına yüklendiğini, genç-
ler için üniversite diplomasının artık 
iş kapısını değil yeni bir borç kapısını 
açtığını ifade etti,

İşsizlik ise aldı başını gidiyor. Ge-
çen yıla göre iş ilanları yüzde 30 
oranında düştü. İşkur’un iş ilanı du-
varları boş kaldı. 2019’un ilk 6 ayın-
da iş ilanı 1 milyon 75 bini buluyor-
du.  Resmi verilere göre  geçen yıl 
688 bin kişi iş buldu. Bu yıl ise ancak 
384 bin kişi iş bulabildi. İse yerleşti-
rilenlerin sayısı neredeyse yarı yarı-
ya azaldı.

Üniversite mezunu gençler işsiz-

ler ordusuna katıldı.  Önemli bölüm-
lerden mezun gençler asgari ücret-
le işe başlamak zorunda bırakıldılar. 
Arkeoloji mezunlarının yüzde 76’sı, 
Diş hekimliği mezunlarının yüzde 
39’4’ü, İşletme mezunlarının yüzde 
66’ü, matematik mezunlarının yüz-
de 61’i ve Uluslar arası ilişkiler me-
zunlarının yüzde 67’si asgari ücretle 
işbaşı yapmak zorunda kaldı.

İhtiyaç kredisi borçluları da artı-
yor. Türkiye’de İlk kez kredi  çeken-
ler  yüzde 8 kat artış gösterdi. Salgı-
nın etkisini gösterdiği Nisan ayında 
920 bin kişi kredi çekti. Daha önce 
ayda 120 bin kişi kredi çekiyordu. 
Normalleşme sürecinde “ ucuz kre-
di” muslukları açılınca vatandaşın 

borcu da 720 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk 

Merkezi'nin Nisan ayı raporuna 

göre, bankaların vatandaşa kullan-

dırdığı bireysel kredi hacmi bir yılda 

122 milyar lira artışla 642 milyar lira-

ya dayandı.

Sadece mezun gençler mi, ihti-

yaç kredisi kullananlar mı borçlarını 

ödeyemiyor. Tabii ki hayır. Esnaf da 

kredisini ödeyemiyor. 

Salgın boyunca kapalı kalan es-

nafın kredi ve kira borcu arttı. Yük-

sek kiralara direnemeyen mağa-

zalar bir bir kapanıyor. Esnaf salgın 

öncesi günleri mumla arar oldu.

Külahıma anlat

BORCU OLMAYAN KİMSE KALMADI Cafer 

Çevre; dünyanın yaşaması, in-

sanın varlığını sürdürebilmesi için 

koruyup kollanması gereken en bü-

yük değerdir. Çevreyi doğa ile yo-

ğurup insanlara sunacağınız mis 

kokulu bir ekmeğe dönüştürdüğü-

nüzde besler büyütür, mutlu eder… 

Aksi takdirde, yani, yaşamaya dair 

ne varsa ona zarar verirseniz onlar 

da sana bu dünyayı dar eder…

İlgi ve yetki alanım değil ama 

‘kıyamet alameti’ olsa gerek!

Evet, şaka! Ancak bazı gerçek-

lerin şaka yoluyla dile getirildiğini 

de unutmayalım…

Asıl konuya geliyorum…

Yer: Sivas, Zara…

Mekan: Kaz Gölü…

Olay: Gölü yok edecek bir uy-

gulama.

Mesaj: Durun! Gölü değil kendi-

nizi yok ediyorsunuz.

Anladım anlamadınız 
anlatayım

Sivas’ın Zara ilçesinde Kaz Gölü 

denen bir cennet parçası var. Bir-

kaç kez buraya kıymak istemişler 

ama başaramamışlar. Şimdi yine 

yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Daha önce ‘kanal’ yüzünden 

suyu azalan Göl, şimdi de ‘patla-

malı taş ocağı’ tehlikesiyle karşı kar-

şıya bırakıldı.

Oysa Göl, nesli tükenmekte olan 

135 kuş türünün evi ve kuluçka ala-

nı. Tıpta kullanılan sülüklerin yaşadı-

ğı, 22 memeli, 11 sürüngen ve 4 iki 

yaşamlı hayvana direkt ve dolaylı 

olarak yaşadığı yer.

Burada yetişen her yüz bitkiden 

17’si endemik.

Göl giderse çöl gelir…

Korunması için daha ne olsun?

Önceki tehlike atlatıldı
Önceki olay, 2017 Kasım’ında 

yaşanmış. Kanal açılarak sulak ala-

nın bir kısmı boşaltılırken kuşların ku-

luçka döneminde ise sazlık alanda 

bir yangın çıkarılmış. Her iki gelişme 

gölde büyük bir tahribata neden 

olurken, harekete geçen bölge in-

sanları ve sivil toplum kuruluşlarının 

müdahalesiyle kurtarılmış.

Ve asıl zafer: Göl, sonunda “Ma-

halli Öneme Haiz Sulak Alan” ilan 

edilmiş…

Yeni bir tehlike belirdi
Evet, muhteşem bir doğal ya-

şam alanı olan Kaz Gölü, kanal açı-

larak yok edilecekti ama başara-

madılar…

Ancak yeni bir tehdit oluştu: 

Patlamalı Kalker Ocağı.

Yani: Taş ocağı. Hem de patla-

malı…

Çok sayıda endemik bitki ve kuş 

türünün yaşadığı Kaz Gölü yok ola-

bilir. Kurtarmak gerek.

Özelliklerine bakar mısınız?
İlçe merkezine 15 kilometre 

uzaklıkta bulunan içerisi tamamen 

sazlıklarla kaplı olan Turna, Angut, 

Sakarmeke ve Yeşilbaş gibi çok sa-

yıda kuşun kuluçkaya yattığı ve 

çok sayıda kuşun göç güzerga-

hındaki Kaz Gölü yok olma tehlike-

si yaşıyor.

Böyle bir kuş cennetine kıyılabilir 

mi? Kıyılıyor! Kıyılmamalı…

“Kurtarın” çağrısı geldi
Biz bu yazıyı Ankara’dan yazı-

yoruz ama Kaz Gölünün bulundu-

ğu yer, Sivas’ın Zara ilçesinin Eymir 

Köyü.‘Eymir’ denince Ankara’nın 

en güzel gölü gelmedi mi gözlerini-

zin önüne? Bu muhteşem gölü yok 

edecek bir gelişme olsa göz yumar, 

‘bana ne’ der miydiniz?

Evet, Eymir Gölü, Ankara’nın gü-

zelliğine güzellik katan bir doğal ya-

şam alanı ama Kaz Gölü de Eymir 

Köyü’ne, Zara’ya, Sivas’a ve Türki-

ye’ye hatta dünyaya hayat katan 

bir doğal yaşam alanı…

Duyarlı yaklaşım
Birçok kişi, kurum ve sivil top-

lum kuruluşu yaşananlara duyar-

sız kalmıyor. Sivas Zaralı iş insanı, 

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanla-

rı Dernekleri Federasyonu (İÇASİ-

FED) Genel Başkanı Ahmet Kurt da 

Kaz Gölüyle ilgili gelişmelere gözü-

nü, kulağını kapatmayanlardan. 

“Bu doğal mirasın korunması gele-

cek kuşaklara karşı insani, vicdani 

sorumluluğumuzdur.” diyen Ahmet 

Kurt, “Kaz Gölü’ne sahip çıkalım.” 

dedi.

‘Patlamalı taş ocağı’ kararından 

dönülmesini isterken de şunları söy-

ledi: “Güncel olarak yaşayıp gör-

düğümüz acı örnekler, doğanın de-

ğerini daha iyi gösteriyor bizlere. 

Böyle bir dönemde patlatmalı taş 

ocağı açılmasına izin vermek akıl 

işi değildir. Bu karardan bir an önce 

vazgeçilmesini bekliyoruz. Kaz Gö-

lü’nü kurtarmak hepimize düşen bir 

görevdir.”

ÖN SÖZ

ÇÖL DEĞİL GÖL GEREK Dursun ERKILIÇ
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Bu ülkedeki aydın, yazar, çi-
zer takımı ve muhalif siyasiler ül-
kede yoksulluğun arttığını, geçim 
sıkıntısının yükseldiğini her mecra-
da durmaksızın dile getiriyordu. İk-
tidar ise bu iddiaları görmezden 
gelerek yoksulluğun arttığını sü-
rekli olarak inkar etmekteydi. Şim-
di devletin resmi istatistik kurumu 
da bu önemli sorunu dile getirmiş 
ve ülkede artan yoksulluğu gözler 
önüne sermiş bulunmaktadır.

TÜİK verilerine göre yoksulluk 
oranı 2020 yılında 0,6 puan arta-
rak %15,0 oldu. Medyan gelirin 
%60'ı dikkate alınarak belirlenen 
yoksulluk sınırına göre yoksulluk 
oranı ise son yılda 0,6 puan arta-
rak %21,9 olarak gerçekleşmiş bu-
lunuyor. Medyan gelirin %70'i dik-
kate alınarak belirlenen yoksulluk 
sınırına göre ise yoksulluk oranı bir 
önceki yıla göre 0,5 puanlık artış 
ile %29,0 oldu. 

Maddi yoksunluk oranı ise 
%27,4 oldu. Finansal sıkıntıda 

olma durumunu ifade eden mad-
di yoksunluk; çamaşır makinesi, 
renkli televizyon, telefon ve oto-
mobil sahipliği ile ekonomik ola-
rak beklenmedik harcamaları 
yapabilme, evden uzakta bir haf-
talık tatil masrafını karşılayabilme, 
kira, konut kredisi ve faizli borçla-
rı ödeyebilme, iki günde bir et, ta-
vuk, balık içeren yemek yiyebilme 
ve evin ısınma ihtiyacını karşılaya-
bilme durumu ile ilgili hane halkla-
rının algılarını yansıtmaktadır. 
Yukarıda belirtilen dokuz madde-
nin en az dördünü karşılayama-
yanların oranı olarak tanımlanan 
ciddi maddi yoksunluk oranı 2019 
yılında %26,3 iken 2020 yılı anket 
sonuçlarında 1,1 puan artarak 
%27,4 olarak gerçekleşti. 

Toplumun gelirden en fazla 
pay alan %20'sinin elde ettiği ge-
lirin en az pay alan %20'sinin elde 
ettiği gelire oranı şeklinde he-
saplanan P80/P20 oranı 7,4'den 
8,0'a, gelirden en fazla pay alan 

%10'unun elde ettiği gelirin en az 
pay alan %10'unun elde ettiği ge-
lire oranı şeklinde hesaplanan 
P90/P10 oranı ise 13,0'dan 14,6'ya 
yükseldi. 

Daha da kötüsü Türkiye’de 
yoksulluk yapışkan ve kalıcı b,r 
hale geliyor. Türkiye’de Dört yıl-
lık panel veri kullanılarak hesap-
lanan sürekli yoksulluk oranı %13,7 
oldu. Sürekli yoksulluk oranı, eş-
değer hane halkı kullanılabilir fert 
medyan gelirinin %60'ına göre 
son yılda ve aynı zamanda önce-
ki üç yıldan en az ikisinde de yok-
sul olan fertleri kapsamaktadır. 
Buna göre, 2020 yılı anket sonuç-
larında sürekli yoksulluk oranı bir 
önceki yıla göre 1,0 puan artarak 
%13,7 oldu.

Basitçe söylemek gerekirse; 
memlekette zengin daha zengin, 
fakir daha fakir olmakta ve ülke-
mizde gelir dağılımı hızla bozul-
maktadır

Şöyle bir düşünün bu ülke-

de yaşayanların yaklaşık üçte biri 
maddi yoksunluktan şikayetçi ve 
yaklaşık 18 milyon kişi ise yoksulluk 
ile boğuşmaktadır.

Buradaki medyan gelirin küre-
sel gelir ölçeğine göre yerlerde 
süründüğünü de belirtmek isterim. 
Net ifade etmek gerekirse Türki-
ye zaten ortalamada yoksul bir 
ülke, birde bu ülke nüfusunun çok 
önemli bir kısmı bu ortalama yok-
sulluğun bile altında bir gelir sevi-
yesine sahip bulunuyor.

Sonuç yoksulum, yoksulsun ve 
yoksul kalacaksın denilen bir Tür-
kiye tablosu karşımızda durmak-
tadır.

AKP iktidara talip olurken YOK-
SULLUĞU, YOLSUZLUĞU ve YASAK-
LARI kaldıracağız demişti. 

Yoksulluğun geldiği seviye TÜİK 
rakamlarına göre bile böyle oldu-
ğuna göre AKP yoksulluk madde-
sinde resmen ve alenen çuvalla-
mış bulunmaktadır.

Yolsuzluk konusu zaten patladı 

gitti, son olarak Peker’in videoları 

lağımı açıkça gösterdi.

Yasaklar konusunda ne deni-

lebilir ki Wikipedia’yı bile yasakla-

mayı başardılar...

Bir ülke kötü yönetiliyorsa yok-

sulluk artar, yoksulluk ve kötü yö-

netim yolsuzluğu arttırır, yoksulluk 

ve yolsuzluğu vatandaşların gö-

zünden kaçırmaya, konuşulması-

nı engellemeye çalışan iktidarlar 

mecburen yasakları arttırır. Bu bir 

kısır döngü olarak sürer gider.

Türkiye yoksulluk bataklığında 

debelenmeye devam ettikçe o 

ya da bu sebepten ortaya çıka-

bilecek çatışma konuları da ön 

plana çıkmaktadır. Yoksulluk soru-

nu acilen çözülemezse bir çok di-

ğer yoksul Orta Doğu ülkesinde 

olduğu gibi, Türkiye’de de durum 

daha da kötü bir hal alıp, şiddet 

dolu kanlı bir bataklığa dönüşe-

bilir...

Ekonomi ve ekoloji dünyası

YOKSULLUĞU TÜİK BİLE GÖRDÜ Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com
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Günlük Bulmaca

YUKARIDAN 
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Bursa'da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Halter 
Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi'ni temsil 

eden Leyla Şanay, Türkiye ikincisi oldu.
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Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılması ile Bazı Kanunlar-

da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

7326 sayılı Kanun yani yeni kamu 

alacaklarını yapılandırma 9 Ha-

ziran 2021 tarihli ve 31506 sayı-

lı Resmî Gazetede yayımlana-

rak yürürlüğe girdi. Konu ile ilgili 

1 seri Numaralı Genel Tebliğ de 

14 Haziran tarihli Resmî Gazete-

de yayınlanarak yürürlüğe gir-

di. Vergi idaresi de gerekli alt 

yapı hazırlıkları yaptı ve ekranla-

rını mükelleflere açtı. Bu yazımız-

da genel bir değerlendirme ya-

parak ileriki yazılarımızla değişen 

konularına göre gerekli açıkla-

malarımızı sürdüreceğiz.

KESİNLEŞMİŞ KAMU 
ALACAKLARININ 
YAPILANDIRILMASI 
Yasal düzenleme ile kesinleş-

miş kamu alacakları ile ilgili aşa-

ğıdaki düzenlemeler getirilmiştir.

 Vergi dairesine ödenmemiş 

vergi ve diğer borçların tamamı 

ile bunlara bağlı gecikme zam-

ları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE yani 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ora-

nında güncelleme yapılarak he-

saplanan yeni borcun ödenme-

si,

 Vergi aslına bağlı cezala-

rın yani vergi ziyaı cezalarının ta-

mamen silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce-

zalarının %50’sinin silinmesi,

Ödenmemiş Motorlu Taşıt-

lar Vergisinin aslı ile bunlara bağ-

lı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında 

güncelleme yapılarak hesapla-

nan borcun ödenmesi,

Trafik para cezaları ve di-

ğer idari para cezalarının ta-

mamı ile bunlara bağlı faiz, ge-

cikme faizi ve gecikme zamları 

yerine Yİ-ÜFE oranında güncel-

leme yapılarak hesaplanan bor-

cun ödenmesi,

Öğrenim ve katkı kredisi 

alacaklarının tamamı ile bunlara 

bağlı gecikme zamları yerine Yİ-

ÜFE oranında güncelleme yapı-

larak hesaplanan borcun öden-

mesi,

KESİNLEŞMEMİŞ VE 
YARGIDA DAVALI 
ALACAKLARIN 
YAPILANDIRILMASI

Dava konusu yapılan; ver-

gi tarhiyatları, vergi cezaları ve 

idari para cezaları gibi ihtilafları-

nın sulh yoluyla sonlandırılması,

Vergi incelemesi ve takdir 

işlemleri devam eden alacakla-

rın yapılandırılarak ödenmesi,

Matrah veya vergi artırımı 

sonucunda tahakkuk eden ver-

gilerin tamamının ilk taksit öde-

me süresi içerisinde peşin olarak 

ödenmesi durumunda vergiler-

den %10 indirim yapılması,

Matrah veya vergi artırımın-

da bulunan ve şartları yerine ge-

tiren mükelleflere ilişkin olarak 

vergi incelemesi ve tarhiyatı ya-

pılmaması,

Trafik para cezaları ve di-

ğer idari para cezalarının pe-

şin ödenmesi halinde asıllarında 

%25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneği 

tercih edilmesi halinde ilk taksi-

tin süresinde ödenmesi şartıyla, 

ikinci taksit ödeme süresi içinde 

geri kalan taksitlerin tamamının 

ödenmesi halinde; 

Yİ-ÜFE oranında hesapla-

nan tutardan ayrıca %50 indirim 

yapılması, 

Trafik para cezaları ve di-

ğer idari para cezaları asılların-

da %12,5 indirim yapılması,

İŞLETMEDE MEVCUT 
OLDUĞU HALDE 
KAYITLARDA 
YER ALMAYANLAR

İşletmede mevcut oldu-

ğu hâlde kayıtlarda yer alma-

yan, ya da kayıtlarda yer aldı-

ğı hâlde işletmede bulunmayan 

emtia, makine, teçhizat, demir-

başlar ile kasa mevcudu ve or-

taklardan alacakların beyan 

edilmesi ile işletme kayıtlarının 

gerçek duruma uygun hale ge-

tirilmesi,

İhtirazi kayıtla verilen be-

yannameler üzerine tahakkuk 

etmiş olan vergilerin yapılandırıl-

ması,

ÖDEME VE İNDİRİM 
KOŞULLARI

Yapılandırılan tutarların pe-

şin veya ikişer aylık dönemlerde 

36 aya kadar taksitler halinde 

ödenmesi,

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE 

oranında hesaplanan tutardan 

ayrıca %90 indirim yapılması,

Yapılandırılan borçları anlaş-

malı bankaların banka kartı ve 

kredi kartı ile ödenmesi,

Uygulanan hacizlerin Ka-

nun kapsamında yapılan öde-

meler nispetinde kaldırılması,

7256 sayılı Kanunu ihlal et-

miş olanlar ve devam eden 

borçların yeniden yapılandırıl-

ması,

6183 sayılı Kanun kapsamın-

da tecili devam eden borçların 

yeniden yapılandırılması gibi ko-

laylıklar getirilmiştir.

YAPILNDIRMADAN 
YARARLANMANIN 
BAŞVURU SÜRESİ
Yapılandırma düzenlemesin-

den yararlanmak için 31 Ağus-

tos 2021 tarihine kadar başvuru 

yapılması gerekmektedir. Yasa 

Haziran başında yürürlüğe gir-

miş olması ve süresinin de Ağus-

tos sonuna kadar devam etmesi 

mükellefler lehine olduğu ka-

dar, idarenin yasadan beklenen 

yararı sağlaması açısından da 

önemlidir.

ARAÇ MUAYENE 
CEZALARI DA KAPSAMDA
Ayrıca, Kanunun 10 uncu 

maddesinin altıncı fıkrasına 

göre, Kanunun yayımlandı-

ğı 9/6/2021 tarihine kadar araç 

muayenesini yaptırmamış olan-

ların, muayenenin yaptırılma-

sı gereken tarih ile Kanunun ya-

yımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları, Kanunun 

yayımından muayenenin yap-

tırıldığı tarih aralığına da ay-

lık %0,75 oranı dikkate alınarak 

hesaplanacak tutar ile mua-

yene ücretini ödemek suretiyle 

31/12/2021 tarihine kadar mua-

yenelerini yaptırmaları halinde, 

muayenede gecikilen süreler 

için hesaplanması gereken ay-

lık %5 fazlanın tahsilinden vazge-

çilecektir. 

AKTİFE KAYITLI 
TAŞINMAZLAR DA 
YENİDEN 
DEĞERLENEBİLECEK
Ayrıca, tam mükellefiye-

te tabi yani ikamet veya işye-

ri Türkiye’de bulunan ve bilan-

ço esasına göre defter tutan 

gelir ve kurumlar vergisi mükel-

lefleri kanunun yürürlüğe girdi-

ği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı 

bulunan taşınmazlar ile amor-

tismana tabi diğer iktisadi kıy-

metlerini 31/12/2021 tarihine ka-

dar maddede yer alan kapsam, 

şart ve hükümlere uymak koşu-

luyla yeniden değerleme olana-

ğı getirilmiştir. Ancak, bu uygula-

madan sat-kirala-geri al işlemine 

veya kira sertifikası ihracına konu 

edilen taşınmaz ve iktisadi kıy-

metler yararlanamayacaktır.

Yapılandırma ile ilgili açıklayı-

cı yazılarımız devam edecektir.

Vergide Sonsöz

KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRMASININ GENEL KAPSAMI Sabri Arpaç
sabriarpacymm@gmail.com

Başkan 
Yaşar, 
Kadın Emeği 
Sergisi’ni 
gezdi
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Doç. Dr. Altıntaş: K�rl� havuzlar 
c�lt hastalıkları �ç�n r�skl�d�r
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ANKARA (AA) 

"TEMMUZ'DA YARI KAPASİTEYLE DE OLSA 
DİNLEYİCİYLE BULUŞMAK İSTİYORUZ"

"TAMAMEN UMUT ÜZERİNE 
KURGULANMIŞ BİR MÜZİK KÜLTÜRÜ"

"SARA, FADO'NUN GELECEĞİ 
OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Kültür & SanatSONSÖZ 717 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

EN BÜYÜK KEHANET İZMİR'İN 
KURULUŞU İLE İLGİLİ

'SUNAKLARDA TANRILARA 
HEDİYELER VERİLİYOR'

- 

- 

 

UÇARSU 1800 RAKIMDA ÇIKIYOR

'EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR'

CSO, Fado müz�ğ�n�n tanınmış �s�mler�yle "umudun 
melod�s�n�" sanatseverlerle buluşturacak
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ANKARA

ABD İLE YAPILAN 
GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

‘REZERVLER EKSİ 46’DAN EKSİ 56 MİLYAR 
DOLARA TIRMANDI’

‘HAYALİ YOLCUNUN PARASINI ÖDEYECEĞİZ’


