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YÖNETİM KURULU  TOPLANTISI
ONLINE OLARAK ZOOM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİ

20 Ocak 2022 yönetim kurulu toplantımızı online olarak  zoom 
üzerinden gerçekleştirdik Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneğimizin

 geleceği ve planlarımız hakkında konular tartışıldı.
Kemalpaşa sanayicileri arasında güncel konular görüşüldü.



İhracat işlemini en yalın haliyle bir ülkede üretilen 
mal veya hizmetin diğer bir ülkeye satılması olarak 
tanımlayabiliriz. Temel amaç üretilen mal veya 
hizmetlerin karşılığında sağlanacak döviz 
girdisinin hem firmaya hem de ülkemize katkı 
sağlaması ve pozitif büyümenin sürdürülmesidir. 
Ürettiğimiz ürünlerin dünya piyasalarına ulaşması 
sırasında maliyetlerden sağlanabilecek her türlü 
tasarrufun kazancımıza bir miktar daha katkı 
sağlayacağı tartışılmaz bir konudur. Vurgulamak 
istediğim konuyla ilgili olmak üzere Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması kapsamında 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2021/8 sayılı 

genelgesinin kabaca anlaşılmasının ihracatçı 
firmalarımıza faydalı olabileceğini 
düşünmekteyim. 
Normal ihracat işlemlerinde üretim tesisinde hazır 
edilen ihraç malları yüklenmesi sonrasında 
gümrüklü sahaya gönderilmektedir. İhracata konu 
malın , gümrüklü sahaya gelmesi ile beraber 
Müşavirlik firmalarının da işleri başlamış olur. 
Beyannamenin tescil edilmesi , hattına göre işlem 
yapılması ve işlemlerin bitirilmesi sonrasında araç 
/ konteyner memur eşliğinde mühür altına alınır. 
Sonrasında da lojistik firmasının işlemlerini 
tamamlaması ile birlikte yurt dışı edilir. 
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İhracat mallarının izinli gönderici firmanın deposu-
na ulaşması sonrasında ihracat beyannamesi 
tescil edilir. Müşavirlik firmasının tescil işlemi son-
rasında izinli gönderici gümrük idaresine hat bildi-
rimi yaparak beyanın gümrüğe ulaşmasını sağlar. 
Hat bildirimi ile malların kendi deposunda 
olduğunu , çıkış işlemi için hazır olduğunu gümrük 
idaresine bildirmiş olur. Gümrük İdaresi de risk 
analizleri kapsamında direk olarak işlemlerin 
devam etmesini sistem üzerinden bildirebilir. 
Muayene yapılmasının gerekli olduğuna karar 
vermesi halinde de izinli göndericinin tesislerinde 
muayene işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında ise 
izinli göndericinin mührü tatbik edilmek suretiyle 
ihracat mallarının sınır kapısına doğru sevki 
sağlanır.
İşlemlerin bu şekilde seyri ile mallarımız herhangi 
bir iç gümrüğe uğramaksızın , gideceği güzergah 
üzerinde izinli göndericinin tesislerinde güm-
rükleme işlemlerinin tamamlanması söz konusu 
olabilmektedir. Gümrüklü sahalardaki olası yoğun-
luklar , nakliye maliyetleri , zamandan tasarruf gibi 
konularda bizlere avantaj sağlayabilecek bir uygu-
lama olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlgili genelge kapsamında sağlanan kolaylığı ise şu 
şekilde izah edelim. Üretim tesisinin gümrüklü 
sahaya olan mesafesi hem zaman açısından hem 
de maliyetler açısından önem arz etmektedir. Öyle 
durumlar olabilir ki gümrüklü saha ile eşyanın yurt 
dışı güzergahı birbirinden ters istikametlerde 
olabilir. Bu noktada izinli gönderici yetkisi 
kapsamında transite konu ihracat eşyasına ilişkin 
gümrük işlemlerinin bu yetkiye haiz firmaların 
kendi tesislerinde yapılması suretiyle iç gümrük 
idaresine getirilmeksizin doğrudan sınır gümrük 
bölgelerine götürülmesi mümkün olabilmektedir. 
Yakın zamanda hayata geçirilmiş olan kağıtsız 
ihracat kapsamında ihracat beyannamesi ve bey-
anname eki evrakların dijital ortama aktarılması 
sayesinde işlem yapılan gümrük idaresi dışında da 
işlem yapılabilmektedir. Yani işlem yapılan gümrük 
idaresi ile çıkış yapılacak gümrük idaresi farklı 
olabilmektedir.

ÖZETLEMEK GEREKİRSE;
Nihai çıkış noktası izinli gönderici yetkisine haiz bir 
tesis olması kaydıyla,
Üretim tesisinden çıkan mallarımız herhangi bir 
gümrük işlemi olmaksızın (transit beyannamesi 
verilmesi veya mühür tatbik edilmesi gibi)
Herhangi bir araçla gümrük idaresine uğra-
maksızın,
Farklı bir gümrük idaresinin yetki alanına girmesi 
halinde olsa dahi,
Gümrük işlemlerinin tamamlanarak işlemlerin 
sonuçlandırılması mümkündür.

DEĞERLİ BİLGİLER
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İŞLETME AKTİFİNDE
KAYITLI TAŞINMAZLAR İLE

AMORTİSMANA TABİ DİĞER
İKTİSADİ KIYMETLERİN

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
YENİDEN DEĞERLEMESİ

Yeniden Değerleme Nedir?
Yeniden değerleme, yüksek enflasyondan 
etkilenen iktisadi kıymetlerin emsal değerlerine 
yükseltilmesi diyebiliriz. Başka bir deyişle maliyet 
bedeli ile giren bilanço üzerinde görünen sabit 
kıymetlerin enflasyon kaynaklı değer kayıplarının 
yeniden değerleme çarpanı ile arttırılmasıdır.
Yeniden değerleme müessesesi, vergi mevzuatına 
ilk defa Vergi Usul Kanunu’na 1963 yılında 205 
sayılı Kanun’la eklenen geçici 11. maddeyle girdi. 
Yeniden değerleme uygulaması, enflasyon düzelt-
mesi uygulamasının yürürlüğü girmesiyle yeniden 
değerleme müessesi 2003 yılında kaldırılarak 
enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmişti. 

Enflasyon düzeltmesi sadece 2004 yılı için uygula-
nabilmiş, sonrasında ise şartlar oluşmadığı için 
uygulanmamıştı. 

2004 yılından beri uzunca bir süre enflasyon mu-
hasebesi şartlarının oluşmaması işletme aktifine 
giren taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin aktife giriş tarihindeki maliyet bedelleri 
ile bırakılmış olması gerekçesi ile 2018 Yılında 
7144 Sayılı Kanun’un 5.maddesiyle VUK’na geçici 
31’inci madde eklendi. Düzenleme ile yeniden 
değerleme imkânı yeniden getirilmiş ancak sürek-
liliği olmayan bu hüküm %5 oranında vergi yükü 
nedeniyle çok da rağbet görmemişti.
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Bu kez yeniden geçici bir madde ile 09.06.2021 
tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun’un 
11’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine eklenen fıkra 
kapsamında; tam mükellefiyete tabi ve bilanço 
esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktifler-
ine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana 
tabi diğer iktisadi kıymetleri ve bunların amortis-
manlarını 31.12.2021 tarihine kadar söz konusu 
fıkra hükümleri dâhilinde isteyen mükellefler %2 
vergi ödeyerek yeniden değerleyebilmelerine 
imkân sağlanmıştır.
Ve nihayetinde 26 Ekim 2021 tarihli resmî 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı 
Kanun ile 31 nci maddesi ile Vergi Usul 
Kanunu’nun (“VUK”) 298 maddesine eklenen (Ç) 
fıkrası ile “sürekli yeniden değerleme müessesi” ve 
52 nci maddesi ile VUK’na eklenen Geçici 32 nci 
madde ile sürekli yeniden değerleme öncesinde 
“bir kez yapılabilecek” bir yeniden değerleme uygu-
laması getirilmiştir. Bu düzenleme ile enflasyon 
düzeltmesinin uygulanmadığı dönemlerde yeniden 
değerleme uygulaması kalıcı hale getirilmiştir.

Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükelle-
fler / Yeniden Değerleme Hükümlerinden 
Yararlanamayan Mükellefler 
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre 
defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler 
de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir 
vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri 
09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulu-
nan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetleri ve bunların amortismanlarını, yeniden 
değerleme hakkından yararlanabilir.
Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükelle-
fler, İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) 
esasına göre defter tutan mükellefler, Serbest 
meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı 
mükellefler, Finans ve bankacılık sektöründe faali-
yet gösteren mükellefler, Sigorta ve reasürans 
şirketleri, Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım 
fonları, Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, 
gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mü-
kellefler, 213 sayılı Kanun’un 215’inci maddesi 

uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi 
dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin 
verilen mükellefler yararlanamazlar.

Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek 
İktisadi Kıymetler Nelerdir?
09.06.2021 tarihi itibari ile işletme aktifinde kayıtlı;
-Taşınmazlar (22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu’nun 704’üncü maddesi 
uyarınca arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya 
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti 
kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler), 
-Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler (ATİK) 
[taşınmaz mahiyetinde olmamakla birlikte 213 
sayılı Kanun uyarınca amortisman yoluyla itfası 
gereken gayrimenkul gibi değerlenen kıymetler 
(gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferru-
atı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, 
gayrimaddi haklar), demirbaşlar, sinema filmleri, 
şerefiyeler, araştırma-geliştirme harcamaları, özel 
maliyet bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv 
giderleri gibi kıymetler], 
-Yukarıda sayılanlardan amortismana tabi olan-
ların amortismanları, yeniden değerlemeye tabi 
tutulabilecektir.
*Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası 
ihracına konu edilen taşınmazlar ve amortismana 
tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların alım, satım 
ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu 
amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia 
niteliğindeki kıymetler yeniden değerlemeye tabi 
tutulamaz.

Yeniden Değerleme Yapmak Zorunlu 
mudur?
Yeniden değerleme yapılması zorunlu olmayıp, bu 
karar mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Yeniden 
değerlemeye tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin 
tamamı ya da bir kısmı için yeniden değerleme 
yapılabilir. Tercihte bulunan mükellefler 
09.06.2021 tarihi itibari ile işletme aktifinde kayıtlı 
taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetler 
ile amortismana tabi olan iktisadi kıymetlerin am-
ortismanları esas alınarak 31.12.2021 tarihine 
kadar yapabilirler. 
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Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan değer 
artış tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesapla-
nacaktır. Hesaplanan vergi yeniden değerleme 
işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü 
akşamına kadar (31.01.2022) mükelleflerin bağlı 
olduğu vergi dairesine beyannamelerini vermesi 
gerekmektedir. 
Ödenecek vergi, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyan-
name verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıy-
la beyanname verme süresini takip eden ikinci ve 
dördüncü ayda olmak üzere) ödenir. Beyan edilen 
tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi 
içerisinde ödenebilmesi mümkün olduğu gibi, 
ikinci ve üçüncü taksitlerin toplamının ikinci taksit 
ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi de müm-
kündür. Ödenen vergi, gelir ve kurumlar vergisin-
den mahsup edilmeyeceği gibi  gelir ve kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak da 
dikkate alınamaz. Ödenen vergi kanunen kabul 
edilmeyen giderdir.

Yeniden Değerleme Oranı Nasıl Belirlenir?
Geçici 31’inci madde kapsamında daha önce 
(2018 yılında) yeniden değerleme yapılmış taşın-
mazların, Daha önce yeniden değerleme yapıl-
mamış iktisadi kıymetlere ilişkin yeniden değer-
leme işleminde, yeniden değerleme oranı olarak, 
213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine 
göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

• En son bilançoda yer alan iktisadi kıymetler 
ve bunların amortismanları için, 213 sayılı 
Kanunun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı 
Kanunla eklenen yedinci fıkranın yürürlüğe girdiği 
9/6/2021 tarihinden bir önceki ay olan 2021 yılı 
Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), söz 
konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya 
(2005 yılı Ocak ayına) ilişkin Yİ-ÜFE değerine 
(114,83) bölünmesi ile bulunan oranın 
(666,79/114,83=5,80675),
• En son bilanço tarihinden sonra iktisap 
edilen iktisadi kıymetler ve bunların amortisman-
ları için, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri-
nin (666,79), iktisadi kıymetin iktisap edildiği ayı 
izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile 
bulunan oranın, Geçici 31’inci madde kapsamında 
daha önce (2018 yılında) yeniden değerleme 
yapılmış taşınmazların, söz konusu fıkra 
kapsamında yapılacak yeniden değerlemesinde, 
2021/Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin 
(666,79), 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine (354,85) bölünmesi ile bulunan oran 
(666,79/354,85=1,87907), Kullanılması gerekmek-
tedir.213 sayılı Kanun uyarınca maliyet bedeli ile 
değerlenen iktisadi kıymetlerin aktifleştirilmesin-
den sonra maliyet bedeline eklenen giderler ile 163 
ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğ’leri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen 
kredi faizleri ve kur farkları için parçalı yeniden 
değerleme yapılacak ve iktisadi kıymetlerin 
yeniden değerleme sonrası değeri bulunacaktır.
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Konuya İlişkin Bir Örnek Anlatım
Örnek: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen, 
hesap dönemi takvim yılı olan Seçgin A.Ş.’nin 
9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında 
maliyet bedeli 30.000.000 TL ve birikmiş amortis-
manı 6.000.000 TL olan ve 12.09.2010 yılından 
itibaren aktifinde yer alan binanın 2021 yılı 31 Tem-
muz’da yeniden değerlemeye tabi tutulması 
halinde, yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamalar 
aşağıdaki şekilde olacaktır. *Mükellef daha önce 
2018 yılında 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci 
maddesi uygulamasından yararlanmamıştır.

Bu durumda taşınmazın değer artışı,
Yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif 
değerinden (113.155.800 - 22.631.160= 
90.524.640)
Yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değeri-
nin (30.000.000 - 6.000.000=24.000.000)
İndirilmesi suretiyle hesaplanacak olup 
örneğimizde (90.524.640-24.000.000=) 
66.524.640 TL olarak gerçekleşecektir.
Yeniden değerleme sonrası 66.524.640,00 TL 
değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan 
1.330.492,80 TL verginin mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine yeniden değerleme işleminin 
yapıldığı ayı izleyen ayın son günü akşamına kadar 
beyan edilip ilk taksiti beyanname verme süresi 
içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme 

SONUÇ;
7326 Sayılı Kanun Kapsamında (Geçici 31. mad-
de/%2 vergili) yeniden değerleme uygulamasından 
yararlanma süresi devam ederken, 7338 sayılı 
Kanunla 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek 
üzere, sürekli yeniden değerleme(vergisiz) ve bir 
kerelik yeniden (%2 vergili) değerleme imkânı getir-
ilmiş kalıcı olarak hayatımıza girmiştir. 
7326 Sayılı Kanun’un Geçici 31. maddesi 
kapsamında yeniden değerlemenin son beyan 
tarihi 31.01.2022 olup, yeniden değerleme de 
değerlenen varlık satılmış veya satılacaksa ve 
satıştan doğan kazanç üzerinden hesaplanacak 
vergi, yeniden değerleme için ödenmesi gereken 
yüzde 2 vergiden daha yüksek bir vergi ödenmesi 
söz konusu ise 31.12.2021 tarihine kadar firma 
defter kayıtlarına alınarak uygulamadan yararlanıl-
ması vergi avantajı sağlayacaktır. Gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri için ihtiyari olan bu uygulama 
ile bazı faydalarını belirtmek gerekirse;
Yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden amortis-
man ayrılmasını sağlayarak kurumlar vergisi 
açısından ilave amortisman gider indirimi hakkı 
oluşmaktadır. Değerlemeye tabi tutulacak iktisadi 
kıymet açısından ödenecek %2 vergi hesabı ile 
kalan faydalı ömründe kurumlar açısından sağlay-
acağı vergi indirimi katkısı analiz edilmelidir.

süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak 
üzere ödenir.
Değer artışına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki 
gibi olacaktır.

Bina 

Yeniden
Değerleme Oranı

Yeniden Değerlemeye
Esas Tutar

Yeniden
Değerlenmiş Tutar

(666,79/176,78=)
3,77186 30.000.000 113.155.800

Birikmiş
Amortisman

(666,79/176,78=)
3,77186   6.000.000   22.631.160

252.Binalar                       83.155.800,00(B

   257.Birikmiş Amortismanlar   16.631.160,00(A)

   522.MDV Yeniden Değerleme Artışları  66.524.640,00(A)

689. MDV Yeniden Değerleme (KKEG)  1.330.492,80(B) 

   360.Ödenecek Vergi Ve Fonları                                      1.330.492,80(A) 

Temmuz ayında yapılan yeniden değerleme işlemi

Vergi Tahakkuku

360.Ödenecek Vergi Ve Fonlar   443.497.60(B) 

    102.Bankalar       443.497.60(A)

Taksit ödemesi 

07/2021

08/2021

08/2021
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Değerleme yapılmış iktisadi kıymetlerin satışı veya 
elden çıkartılması durumlarında çıkacak yüksek 
kârların önüne geçecektir. Ayrıca yeniden değer-
leme işlemi, ilgili iktisadi kıymetin daha sonra yine 
satılması halinde VUK’un 328 nci ve 329 uncu 
maddeleri kapsamındaki yenileme fonu ile KVK 
5/1-e maddesi kapsamındaki taşınmaz satış 
kazancı istisnası uygulamalarına engel teşkil 
etmeyeceğinden vergi avantajının katkısı çok daha 
yukarıya taşınabilecektir.
Yeniden değerleme sonucu pasifte oluşan fon 
tutarı, değerlemenin yapıldığı dönemi takip eden 
dönem başı öz sermaye tutarını artırarak örtülü 
sermaye sınırını yükseltmektedir.  Bu nedenle 
ortaklar tarafından verilen dövizli borçlarda (her ne 
kadar incelemelerde eleştiri konusu olarak görüle-
bilecek bir uygulama olarak görülebilse de kanun-
da engel bulunmaması nedeniyle) örtülü sermaye 
sınırını yükseltmesi sebebiyle kur farkı gideri olarak 
faydalanabilecek gider yazma tutarını artırarak 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda 
geçmek zorunda kalınabilecek tutarı aşağı 
düşürmektedir.
GVK’nın 41/9 maddesine göre finansman gider 
kısıtlaması yabancı kaynakları öz kaynaklarını 
aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak 
üzere uygulanmaktadır. Buna göre, yeniden değer-
leme sonucu pasifte oluşan fon tutarı öz kaynak 
tutarını artırarak mükellef lehine avantaj yaratmak-
tadır. 

Finansman giderlerinin değerleme sonrası yeterli 
seviyeye ulaşabilmesi durumunda gider kullanım 
haklarının kısıtlanmadan kurumlar vergilerinin 
hesaplamalarında indirim olarak dikkate alınabi-
lecektir.
07/12/2019 tarihinden önce iktisap edilen binek 
taşıtlar için gider kısıtlaması uygulanmadığından, 
yeniden değerleme işlemi, üzerinden amortisman 
ayrılacak tutarı artırarak yine mükellef lehine vergi 
avantajı sağlayabilecektir. 
Özetlemek gerekirse vergi mevzuatına ilk defa 
Vergi Usul Kanunu’na 1963 yılında 205 sayılı 
Kanun’la eklenen geçici 11. Maddeyle giren 
yeniden değerleme uygulaması yüksek enflasyon-
ların oluştuğu dönemlerden birisinde enflasyon 
muhasebesi uygulaması olarak çıkartılmış ve bu 
uygulamayla yer değiştirmiştir. Geçen süre zarfın-
da 2004 yılında enflasyon muhasebesi uygula-
ması sonrası şartlar oluşmadığı için 2018 yılında 
sadece taşınmazlar için hem de %5’lik bir vergiyle 
mükelleflerin takdirine sunulmuştu. Devran bir 
kere daha döndü ve bu sefer hem enflasyon 
muhasebesi şartları oluştu hem de yeniden 
değerleme uygulaması dallara ayrıldı. Bu durum-
da ise karışık olan durumlar daha da karıştırmaya 
elverişli bir hal aldı. 7326 sayılı kanun içinde olan 
yeniden değerleme 31.01.2022 itibariyle son 
beyan süresi olarak sona ermekte. Sürecin 
devamında ise 7338 sayılı kanun ile takip edilm-
eye devam edecek olan tek seferlik yeniden 
değerleme ile sürekli yeniden değerlemeye ilişkin 
maddelerinin uygulama tebliğlerinin çıkmasıyla 
karışmakta olan durumlara ışık tutulması beklen-
mektedir. Konunun birde ertelenen enflasyon 
muhasebesi boyutları da düşünüldüğünde her 
mükellefin kendi bilançoları açısından yeniden 
değerlemelerinin hangi yönteme göre ve hangi 
aktif değerlerine uygulanacağı? Enflasyon uygula-
ması yolunun mu bekleneceği? İktisadi kıymetle-
rde satış olması durumlarının mı bekleneceği? Vb. 
birçok sorunun çözüm yöntemleri her firmanın 
kendi özelinde yeniden değerlemeden önce 
yeniden yönetim değerlendirmelerinin yapılması 
gerektiği tabiidir. 



www.kesiad.orgwww.kesiad.org

KÜLTÜR & SANAT

312www.kesiad.org 12

RUHUNU

İzlemek için tıklayınız
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Simyacı, Brezilya lı eski şarkı sözü yazarı 
Paulo Coelho nun, yayınlandığı 1988 yılından 
bu yana dünyayı birbirine katan, 
eleştirmenler tarafından bir `fenomen olarak 
değerlendirilerı üçüncü romanı.Simyacı, 
İspanya dan kalkıp Mısır Piramidlerinin 
eteklerinde hazinesini aramaya giden 
Endülüslü çoban Santiago nun masalsı 

yaşamının felsefi öyküsü.

Satranç kitabı psikolojik gözlemeleri ile 
yazarın en çok okunan eserlerinden bir 
olma unvanını fazlasıyla hak etmektedir. 
New York'tan Buenos Aires'e doğru yol 
alan bir gemideki yolcuların arasında 
dünya satranç şampiyonluğunu 
kazanmış Mirko Czentovic'in 

bulunmaktadır. 

Orta batı Amerikalı genç bir kadın , 
ürünlere Amerikan bakış açısı sağlamak 
amacıyla Paris'teki bir pazarlama şirketi 

tarafından işe alınır. 

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMENİZ
dilegiyle
dilegiyle



14

BASINDA KESİAD

www.kesiad.org



15

BASINDA KESİAD

www.kesiad.org



www.kesiad.org 16

ÜYELERİMİZE HABERLER

KİRALIK FABRİKA
1544 m2 + 140 m2 ofis

OSB içinde Bisan arkası Sanayi bölgesinde bulunan fabrika kiralıktır

osb içinde

0 532 445 63 70



OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
RAMADA OTEL’DE

GERÇEKLEŞECEKTİR.

17.02.2022 TARİHİNDE YETERLİ
SAYI SAĞLANAMAZ İSE

24.02.2022 PAZARTESİ
SAAT : 14.00
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