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Mehmet ÇOMAK

Muğla SMMM Odası Başkanı

                               Meslekte seçim yılı

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Okurlar; 

Uzunca bir aradan sonra yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla herkese selam ve say-

gılarımı sunuyorum. 

2016 yılı meslek örgütümüzde seçim yılı olarak öne çıkmaktadır. Mayıs ayı boyunca ve 

Haziran’ın ilk haftası sonuna kadar tüm Smmm ve Ymm Odaları genel kurullarını yaptı. 

Bizim Odamız’ın da 22. Olağan Genel Kurulu Mayıs ayında yapıldı. Birinci gün geçmiş 

üç yılın faaliyetleri, kesin hesapları ve gelecek üç yılın bütçesi görüşüldü. Genel kurula 

katılan meslektaşlarımız bu konularla ilgili eleştirilerini, takdirlerini ve önerilerini öz-

gürce açıklama fırsatı buldular. Gerek genel kurul öncesi gerekse genel kurul sırasında 

ve ikinci gün yapılan seçimler esnasında en küçük bir olay yaşanmadı. Demokratik bir 

ortamda ve tatlı bir rekabet içinde yapılan seçimlerde üç grup yarıştı. Herkesin birbirine karşı saygılı olması, yalan, dolan 

ve iftiralarla birbirini karalamaya çalışmaması herkesin dikkatini çekmiş, takdirle karşılanmıştır. Bu anlayış ve hoşgörü 

ikinci günde de devam etti, meslektaşlarımız oylarını hiçbir baskıya maruz kalmadan özgürce kullandı. 

Bu duruma gelmemizde geçen üç yıl görevde olan yöneticilerin katkılarını göz ardı etmek haksızlık olur. Üç yıl önce göre-

ve gelirken meslektaşlarımıza bir söz vermiştik. Hiç bir meslektaşımıza ayrımcılık yapmayacağımızı, seçimler biter bitmez 

grupçuluk anlayışını bir kenara bırakarak herkese eşit davranacağımızı, adaletli olacağımızı, hiç kimseyi ötekileştirme-

yeceğimizi, şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi söylemiştik. 

Bu söylediklerimizin hepsini birer birer yerine getirdik. Şöyle ki, ilçe temsilcilikleri seçimleri ile başladığımız yolda, bü-

tün ilçelerimizde hiç bir müdahelede bulunmadan, isteyen her arkadaşımızın aday olmasını sağladık. Sandık konularak 

seçim yapılan hiç bir ilçede hiç bir arkadaşımızı işaret etmedik, açık yada gizli kimseye destek vermedik. Toplantılara 

katılan meslektaşlarımızın tercihlerini özgür bir şekilde yapmalarını sağladık. Aynı tavrı Oda Komisyonlarının oluşturul-

ması ve komisyon başkanlarının seçilmelerinde ve atamayla oluşan kurullarda da gösterdik. Sonuçta dört ilçe temsilcisi 

ile dört komisyon başkanının seçimlerde bize destek vermediğini bildiğimiz arakadaşlardan oluştuğunu gördük. Hepsiyle 

de aynı listeden gelmiş gibi uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. 

Türmob ve bazı Oda’larımız tarafından düzenlenen, Dünya Muhasebe Kongresi, Türkiye Muhasebe Kongresi, Türkiye Mu-

hasebe Forumu, Haksız Rekabet ve Etik Kongreleri ile Sempozyum ve Seminerler tüm üyelerimize duyurularak, belirlenen 

ilke ve kurallar çerçevesinde isteyen üyelerimizin bu tür eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. Yukarıda belirtilen 

hususlarla ilgili demokratik tavrımız bu dönemde de aynı şekilde sürdürülmektedir. Genel Kurul ve seçimlerden sonra, 

tüm ilçelerimizde ilçe temsilciliği seçimleri yapıldı. Oda komisyonları oluşturuldu, başkanları seçildi ve çalışma proğ-

ramları yapıldı ve faaliyetlerine başladılar. Atama ile belirlenen kurullarımız oluştu ve görev dağılımları yapıldı. Oda 

faaliyetlerini yürütmek üzere görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.       

Değerli meslektaşlarım, yukarıda belirttiğim hususların sizler tarafından çok iyi anlaşıldığı bu yıl yapılan seçimlerde 

ortaya çıkmış, doğru yolda olduğumuz seçimlerde bize vermiş olduğunuz daha büyük destekle adeta tescillenmiştir. Bu 

sonuç omuzlarımızdaki sorumluluğu dahada artırmıştır. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olacağız. 

Genel Kurula katılarak katkı sunan, demokratik hakkını kullanan meslektaşlarım ile mazaretleri nedeniyle katılamayan 

tüm meslektaşlarıma şahsım, oda kurullarına seçilen ve seçilemeyen bütün arkadaşlarım adına buradan bir kez daha çok 

teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.  

Değerli meslektaşlarım, önceki yazımda da değindiğim ülkemiz üzerindeki kara bulutlar halen dağılmış değil aksine 

artarak devam etmektedir. Komşularımızla yaşanan sorunlar ve terörle başetmeye çalışırken, Ramazan bayramı ile tu-

rizmde biraz kıpırdanma oldu diye umutlandığımız sırada ortaya çıkan hain darbe girişimi ile ülkemiz adeta uçurumun 

kenarından dönmüştür. Nereden gelirse gelsin her türlü darbeye karşı olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 

Umarım içine girdiğimiz bu girdaptan bir an önce kurtuluruz.

Meslekte seçim yılı demişken, Türmob Genel Kurulu ve seçimlerine değinmek istiyorum. Ekim ayında yapılacak Türmob 

seçimlerinde şimdiden belli olan üç grubun yarışacağı, bağımsız adaylarında çıkabileceği tahmin ediliyor. Son zamanlar-

da meslekte birden fazla birlik oluşturulacağı yönünde söylemler dolaşmaktadır. Böyle bir oluşumun meslek örgütünün 

bölünüp, parçalanması ve yok olması anlamına geleceğini düşünerek kesinlikle karşı çıkıyoruz. Mesleğin istenilen düzeye 

gelmesi ve sorunlarımızın çözümü, tüm fikir ayrılıklarına rağmen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmekten geçmekte-

dir. Seçim sonuçları ne olursa olsun, sonrasında hep birlikte ve dayanışma içinde olmamız gerekmektedir. Aksi takdirde 

ortada yönetilecek ne örgüt kalır nede meslek! bu gerçeği görüp ona göre davranmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Türmob Genel Kurulu ve seçim sonuçlarının mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı 

olmasını, başarılar getirmesini diliyorum.    

Sağlık ve mutluluk dileklerimle hoşça kalın.                   
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ODA’MIZIN 22. GENEL KURULU YAPILDI 

Odamızın 22. Olağan Genel Kurulu21-22 Mayıs 2016 tarih-
lerinde Oda Hizmet ve Kültür Binamızda yapıldı.

 Oda Kurul’ larının ve Üst Birlik Deleglerininde seçildiği Ge-
nel Kurulda, Üç gurup yarıştı. Oda üyelerimize yaraşır bir 
şekilde ve seviyenin üst düzeyde olduğu toplantının ikinci 
gününde seçimler yapıldı. Oda başkanı Mehmet ÇOMAK’ 
ın önderliğinde seçime giren Katılımcı Değişim Gurubu 
4 Yönetim, 4 Disiplin ve 3 Denetleme Kurulu Üyeliği aldı. 
Akın ÖZDEMİR önderliğinde seçime giren Taban Hareketi 
Gurubu 1 Yönetim, 1 Disiplin Kurulu üyeliği kazandı. Hasan 
DEMİR önderliğinde seçime giren Çağdaş Demokrat Mu-
hasebeciler Gurubu Kurul üyeliği çıkaramadı. 12 Kişilik Üst 
Birlik Delegeliğine Katılımcı Değişim Gurubundan 9, Taban 
Hareketi Gurubundan 2, Çağdaş Demokrat Gurubundan 1 
kişi seçildi.

Muğla SMMM Odası Genel Kurulunda

Yönetim Kuruluna;

Mehmet ÇOMAK, Servet EVRAN, Aylin YÜKSEL, Gökhan 
ODABAŞI, Akın ÖZDEMİR,

Disiplin Kuruluna;

Yüksel ÇOLAK, Bestami ŞİNİK, Ahmet AKBAŞ, İlker ÖZDE-
MİR, Engin DURGUT, 

Denetleme Kuruluna;

Orhan TOKDEMİR, Nazan GÖKOVA, Mehmet 

YAMANOĞLU,

seçildiler.
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Değerli meslektaşlarım,

Odamızın olağan Genel Kurul toplantısı büyük bir olgunluk içerisinde başladı ve neticelendi.

Kampanya süresince,  seçime listeleri ile katılan guruplar ve oy kullanan meslek mensupları, örnek olacak bir olgunluk, 

saygı ve nezaketle hareket ettiler. 

Bir meslek odası, Muğla da demokratik kuralların tamamını harfiyen uygulayarak nasıl seçim yapılabileceğinin  en güzel 

örneklerinden birini gerçekleştirdi. 

Demokrasinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir ortamda, Muğla Kamuoyuna ve Genel Kurulumuza katılan misafirle-

rimize verilen bu resimden dolayı meslektaşlarımın tamamını can-ı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. 

Bizlerin oda çalışmalarına katkıda bulunmak üzere görev talebimizin, Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür meslek mensup-

ları tarafından kabul görmesi ve vazifeyi bizlere teslim etmeleri  nedeniyle kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Üç sene boyunca üzerimize aldığımız görevi en iyi şekilde deruhte edeceğimiz hususunda bütün meslektaşlarımın emin ol-

masını istirham ediyorum. Disiplin kurulu çalışmalarında hakkaniyet kurallarından ayrılmadan  yasa ve yönetmeliklerle  

verilen yetkilerin en hassas şekilde kullanılacağından  bir an bile şüphe edilmemesini dilerim. 

Disiplin Kurulunda görevde bulunduğum 2013-2016 döneminde, Disiplin Kurulu Başkanı, İbrahim ÖZFEN bey başta ol-

mak üzere Disiplin Kurulu’nun diğer üyeleri değerli meslektaşlarım Mukaddes YÖRÜK hanım, Mustafa AKTÜRK ve Macit 

AYTUĞLU bey’lerle son derece uyumlu, verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Çalışmalarımızda göstermiş oldukları hassa-

siyet, dikkat, titizlik ve özen’e şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Çalışmalarımız süresince bilgilenme bakımından 

kendilerinden bir çok hususta faydalandığımı da teslim etmem gerekiyor. 

Bu dönem Disiplin Kurulunda göreve seçilen kıymetli meslektaşlarım, Yüksel ÇOLAK,               Ahmet AKBAŞ, İlker ÖZDE-

MİR ve Engin DURGUT beylerle de örnek bir çalışma sergileyeceğimiz ümidi ve beklentisi içerisindeyim. 

Meslektaşlarımızın Disiplin Kurulu’ndan beklentilerine ilişkin talep ve önerilerinin de titizlikle değerlendirileceğinden 

ve mutlaka geri dönüş sağlanacağından emin olmalarını istiyorum. Zaman zaman meslektaşlarımızın, yönetmelik de-

ğişikliklerine ilişkin, oda sitesinden ve yapılacak genel toplantılarda özellikli hususlar yönünden bilgilendirileceğini de 

şimdiden haber vermek isterim.    

Verimli bir çalışma dönemi arzusu ve dileğiyle saygılar sunarım.

SMMM

Bestami ŞİNİK

Disiplin Kurulu Başkanı
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Oda Hizmet ve Kültür Binası Kongre Salonunda Kurumlar 
Vergisi Beyanında Özellik arz eden hususlar Konulu se-
miner yapıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan SMMM 
Murat CEYHAN katılımcılara 2015 yılı kurum kazançları 
beyanında dikkat edilmesi ve özellik arz eden konular 
hakkında önemli bilgiler aktardı. Seminer sonunda Mu-
rat CEYHAN’ a Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi. Semineri sonuna kadar 
takip eden üyelerle toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. 

2015 KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN 
HUSUSLAR SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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11. Türkiye Muhasebe Forumu, 7. Türkiye Haksız 
Rekabet Kongresi ve 7. Türkiye Etik Kongresi

TÜRMOB tarafından düzenlenen 11.Türkiye Muhasebe Forumu 
yaklaşık 2000 meslek mensubu ve ilgili diğer katılımcılar ile 01 
Haziran 2016 tarihinde Ankara Sheraton Kongre Merkezinde 
toplanmıştır. Özellikle son yıllardaki uluslararası ve ulusal ge-
lişmelere bağlı olarak, mesleğimizle ilgili olarak yaşanan ge-
lişmelerin ve eğilimlerin mesleğimizin geleceğinin üzerindeki 
muhtemel etkilerinin tartışılması amacıyla Forum’un ana te-
ması “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yenilikçi Yaklaşımlar” 
olarak belirlenmiştir.

Forum’a Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent TÜFENKÇİ, Ma-
liye Bakan Yardımcısı Dr.Cengiz YAVİLİOĞLU ve Kamu Gözeti-
mi Kurumu (KGK) Başkanı Dr. Genç Osman YARAŞLI katılarak 
Protokol Konuşmalarını yapmışlardır. Forum Protokolünde Gelir 
İdaresi Başkanı Sn. Adnan ERTÜRK ve kamu kurum ve kuruluş-
larından çok sayıda üst düzey yönetici ve bürokrat yer almıştır.

TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail SANLI yaptığı açılış konuş-
malarında, Türkiye Muhasebe Forumlarının genel düzenlenme 
amacı ve bu yılki ana teması kapsamında, mesleki sorun ve 
çözüm önerilerini de içeren detaylı açıklamalarda bulunmuş, 
gerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerekse Maliye Bakanlığı ve 
KGK İle ilgili mesleki sorun ve taleplerini en üst seviyede muha-
taplarına aktarma olanağına kavuşmuş ve bunu en iyi şekilde 
değerlendirmiştir. Sn SANLI açılış konuşmasında Forum ana te-
ması olan “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yenilikçi Yakla-
şımlar” çerçevesinde global düzeyde yaşanan son gelişmeleri 
de Forum katılımcılarıyla paylaşmıştır. TÜRMOB Genel Başkanı 
Ymm. Nail SANLI açılış konusunda ulusal düzeyde yaşanan 
mesleki sorunlar yanı sıra uluslaraarsı düzeyde gündemde yer 
alan aşağıda başlıkları verilen konulara da özellikle değinmiştir:

- AB Denetim Reformu ve Yeni Muhasebe Direktifinin Uygulan-
maya Başlaması

- Finansal Raporlama Uygulamaları

- Yeni Denetim Raporlaması ve UDS’lerin Güncellenmesi

- Kurumsal Raporlamada Yeni Trendler – Sürdürülebilirlik Ra-
porları, Entegre Raporlama, Sosyal Sorumluluk Raporlaması, 
Çevre Raporlaması

- Denetimin Kalitesinin Artırılması ve Kalite Güvence Denetim-
leri

- Muhasebe ve Denetimde Yeni Bilişim Teknolojilerinin ve Yak-
laşımların Kullanımı - Dijital Muhasebeci, Big Data, Özgün De-
netim, E- Uygulamalar

- Meslekte Yeni Uzmanlık Alanları ve Sertifikasyonu

Forumun “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe ve 
Denetime Etkileri” başlıklı I. Oturumunda; 
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TÜRMOB Onursal Başkanı Ymm. Mustafa ÖZYÜREK oturum 
başkanı, Smmm.N Erdem TAŞ, Funda ÇETİNTAŞ ve Smmm. 
Cenk İÇER konuşmacı olarak katılmışlar ve bu oturumda 
aşağıdaki konularda detaylı bilgiler sunulmuştur.

* Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Denetim Anlayışına 
Etkisi: Özgün Denetim Yaklaşımı

* Bilişimin Yeni Ufku Big Data (Büyük Veri): Big Data Nedir? 
Uygulamalar ve Fırsatlar

* Yeni e-Uygulamlar: e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, Kayıt Sakla-
ma,Entegrasyon ve Arşivleme Çözümleri

Forumun “Denetimde Kalitenin Arttırılması” başlıklı Ulusla-
rarası II. Oturumunda; IFAC Yönetim Kurulu Üyesi ve Önceki 
Dönem TÜRMOB Genel Başkanı Dr.Ymm. Masum TÜRKER 
oturum başkanı, FEE-Avrupa Muhasebeciler Federasyo-
nu Genel Müdür Yardımcısı Hilde BLOMME, ACCA-İngiltere 
Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği Pazarlama Müdü-
rü Stephen HEATHCOTE, IAASB- Uluslararası Denetim ve 
Güvence Standartları Kurulu Teknik Danışmanı Jim SYLPH 
konuşmacı olarak katılmışlar ve bu oturumda aşağıdaki ko-
nularda detaylı bilgiler sunulmuştur.

* Denetimde Kalitenin Artırılmasında Kamu Gözetiminin 
Rolü: AB Düzenlemeleri ve Üye Ülkelerin Uygulamaları

* Mesleki Kalite Kontrol Uygulamaları: Meslek Örgütlerinin 
Kalite Güvence Uygulamaları ve Son Gelişmeler

* Yeni Denetim Raporlaması ve Uluslararası Denetim ve Gü-
vence Standartlarının Güncellenmesi

Forumun “Kurumsal Raporlamada Yeni Gelişmeler ve Trend-
ler” başlıklı III. ve son Oturumunda ise; Önceki Dönem TÜR-
MOB Genel Başkanlarından Prof.Dr.Ymm Kamil BÜYÜKMİR-
ZA başkanlığında, Prof.Dr.Ymm. Güler ARAS, Dr.Murat DOĞU 
ve Smmm.Dr.Engin ERGÜDEN konuşmacı olarak katılmışlar 
ve bu oturumda aşağıdaki konularda detaylı bilgiler sunul-
muştur.

* Kurumsal Raporlamada Yaşanan Gelişmeler

* Ülkemizde Kurumsal Raporlama Uygulamalarında Gelinen 
Nokta

* Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama

Forumun genel değerlendirmesi ise Doç. Dr. Smmm. A.R 
Zafer SAYAR tarafından yapılarak, sonuç bildirgesine yönelik 
öneriler ve açıklamalar Forum katılımcılarına aktarılmıştır.

Sonuç itibariyle; 1 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da topla-
nan 11.Türkiye Muhasebe Forumunda;

* Muhasebe ve denetim mesleğinin günümüzde uluslarara-
sı bir niteliğe büründüğü, çok sayıda yeni uzmanlık alanla-
rıyla tanıştığı,

* Küresel düzeyde muhasebe ve denetim mesleğinde yeni-
likçi yaklaşımların her geçen gün daha fazla meslek üzerinde 
etkisini gösterdiği,

* Yenilikçi yaklaşımlar kapsamında bilgi teknolojilerindeki ge-
lişmeler ve yeni bilişsel uygulamaların ön planda yer aldığı,

* Bu kapsamda; artan bilişim teknolojisi kullanımı ile dene-
time yeni bir boyut olarak özgün denetim yaklaşımının belir-
diği,

* Meslekte big data (büyük veri) uygulamalarının yeni fırsatlar 
doğurmaya aday olduğu,

* Meslek mensuplarının e-uygulamalar; e-fatura, e-defter, 
e-arşiv, kayıt- saklama, entegrasyon ve arşivleme çözümleri-
ne ise hazır olmaları gerektiği,

* Denetimde kalitenin artırılması konusunun IFAC ve FEE 
dahil global düzeyde tüm uluslararası mesleki kuruluşlarının 
gündemlerinin ön sırasında yer aldığı,

* Denetimde kalitenin artırılmasında kamu gözetiminin ve 
mesleki kalite kontrol uygulamalarının büyük önem taşıdığı,

* Değişen yeni denetim raporlamasının önümüzdeki dönem-
de mesleğin tartışacağı önemli bir alan olacağı,

* Değişen ve yenilenen önemli bir diğer alanın ise kurumsal 
raporlama konusu olduğu,

* Kurumsal raporlama alanında global düzeyde yaşanan hızlı 
değişimlere Türkiye’de de uyum sağlanmaya çalışıldığı, bu 
alanda entegre raporlama çalışmalarına hız verildiği,

* Muhasebe hizmet kalitesini artırmak için günümüzde ulus-
lararası arenada meslek mensuplarının yaşanan bu değişim 
ve gelişmelere ayak uydurmalarının bir gereklilik olduğu,

* Ekonomik gelişme ve finansal krizlerin muhasebe mesleği-
nin üzerinde önemli etki ve tepkilere yol açtığı,

* Global düzeyde aranır, iyi ve kaliteli bir muhasebe meslek 
mensubu olabilmek için muhasebe ve denetim mesleğinde 
yenilikçi yaklaşımların vegelişmelerin takip edilmesi suretiyle 
mesleğin icra edilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiği,

* Meslek mensuplarının bu Foruma katılımının ve güç birliği-
nin mesleki sorunların çözümüne önemli katkı sağladığı ve 
sağlamaya devam edeceği,

* Meslek Örgütü TÜRMOB’un muhasebe ve denetim mesle-
ğinde yenilikçi yaklaşımları hep gündeminde tuttuğu, global 
düzeydeki gelişmeleri düzenlediği eğitim çalışmaları, etkin-
likler ve yaptığı yayınlar ile meslek mensuplarına anında ak-
tardığı ve aktarmaya devam edeceği,

konular ele alınmıştır.
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Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR Odamızı Ziyaret Etti.

Muğla Veteriner Hekimler Odası Odamızı Ziyaret Etti.

Serkan ALPÖZEN Başkanlığındaki Muğla Veterinerler Odası Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti. Yeni seçilen Yönetim 
Kurulunu tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Serkan ALPÖZEN kendi Odalarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi 
ve yakında yapılacak Veteriner Hekimler Odası Genel Kuruluna davet etti. 

Oda Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulunan Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR, yeni seçilen Yönetim 
Kurulunu kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
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YMM Esra Deniz DEMİRÇALI

Değerli meslektaşlarım bilindiği üzere Katma Değer 
Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre, katma 
değer vergisinin matrahı teslim ve hizmet işlemleri-
nin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi ise, 
aynı maddede, alıcının ödediği veya borçlandığı para, 
mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para   ile temsil 
edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak 
tanımlanmıştır.  Ayrıca, Kanunun 24/c maddesinde, 
vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler 
ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü 
menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu; 
26 ncı maddesinde de, bedelin döviz ile hesaplan-
ması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın mey-
dana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk Lirasına 
çevrileceği hükme bağlanmıştır.     Yukarıda yer alan 
açıklamalar uyarınca; mal teslimi ve hizmet ifalarına 
ait bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli 
olarak belirlenmesi halinde, döviz cinsinden belirle-
nen tutarın vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 
tarihteki cari kur üzerinden Türk Lirasına çevrilerek 
bulunacak bedel üzerinden katma değer vergisi he-
saplanması gerekmektedir. KDV Genel Uygulama Teb-
liği’ne göre Bedelin döviz cinsinden veya dövize en-
dekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen 
veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu 
tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya 
çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde 
olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendiril-
mesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin 
yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında 
ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fa-
tura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, 
teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için 
geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesapla-
nır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı 
oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı ta-
rafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve 

hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesap-
lanması gerekmektedir. Yıl sonlarında ve geçici vergi 
dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan de-
ğerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV 
hesaplanmaz. Yabancı para üzerinden düzenlenen çek 
veya senetler dolayısıyla meydana gelen kur farkları 
için Gelir İdaresi başkanlığı özelge bazında görüş bil-
dirmiştir. Dövize endeksli veya bedelin döviz cinsinden 
ifade edildiği vadeli satışlarda, vadeli senet vadesinden 
önce ciro edilir veya kırdırılırsa, tahsil edilen bedelin o 
tarihteki cari kurdan toplam değeri ile mal veya hizmet 
satışının yapıldığı dönemdeki kur üzerinden hesapla-
nan değeri arasındaki fark üzerinden fatura düzenlen-
mesine ve KDV hesaplanmasına,bedeli döviz cinsinden 
tespit edilmiş vadeli senetlerin firmaca mal veya hiz-
met alımlarındaki ödemelerde kullanılarak ciro edilmek 
suretiyle vadesinden önce birkaç kez el değiştirmesi 
durumunda senedi elinde bulunduranların kendi lehine 
ortaya çıkan kur farkları için senedi düzenleyen adına, 
aleyhte oluşan kur farkları için ise, senedi düzenleyen 
tarafından senedi elinde bulunduranlar adına fatura 
düzenlenmesine ve KDV hesaplanmasına gerek bulun-
mamaktadır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:KDV KANUNU,KDV GENEL 
UYGULAMA TEBLİĞİ,GİB ÖZELGELERİ.

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDA KUR FARKLARI
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İlçe Temsilcilik Seçimleri Yapıldı

- Yatağan ilçe Temsilciliği Binasında yapılan toplantıda 
temsilcilik için tek aday olan Mustafa ÖZTÜRK oy bir-
liği ile ilçe temsilcisi seçildi.

- Kavaklıdere’ de Levent AKKALI’ nın ofisinde yapılan 
toplantıda Mehmet KEMİKSİZ oybirliği ile ilçe tem-
silcisi seçildi.

- Milas Ticaret Odası Salonunda yapılan toplantıda 
temsilcilik için aday olan Aydan Mergen ÖZCAN ve 
Cüneyt HAFIZ başka aday olmadığından oybirliği ile 
temsilci seçildiler.

- Oda Hizmet Binasında yapılan toplantıda Merkez 
İlçe temsilciliklerine Umut Suat SEVERCAN ve Şevki 
DALOĞLU başka aday olmadığından oybirliği ile tem-
silci seçildi.

- Datça’ da yapılan toplantıda Vural UÇAR oy birliği ile 
ilçe temsilcisi oldu.

- Marmaris İlçe Temsilcilinde yapılan toplantıda 2 den 
fazla aday olması nedeniyle sandık konuldu, yapılan 
seçim sonucunda Nezahat KÜÇÜKTİRYAKİ ve Halime 
BİLGİN ESKİN en fazla oy alarak Marmaris ilçe tem-
silcisi seçildiler.

- Ortaca ilçe temsilciliği binasında yapılan temsilcilik 
seçimini tek aday olan Mehmet GÖKMEN sandık ko-
nulmaksızın temsilci seçildi.

- Köyceğiz’ de yapılan toplantıda tek aday olan Suna 
BULUT temsilci seçildi.

- Dalaman’ da yapılan toplantıda temsilcilik için aday 
olan Ramazan CENGİZ başka aday çıkmadığından oy 
birliği ile ilçe temsilcisi seçildi.

- Ula’ da yapılan toplantıda Biray TAŞKESİĞİ başka 
aday çıkmayınca temsilci seçildi.
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Bodrum SMMMO Odamızı Ziyaret Etti.

SGK İL MÜDRÜ NECMETTİN ÖZ ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

TÜRMOB GENEL BAŞKAN ADAYI MASUM TÜRKER 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

Türmob Genel Başkan adayı YMM Masum TÜRKER, Odamızı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu ve Üst Birlik Delegelerine 
genel başkan seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar ve programı hakkında bilgiler verdi.

Oda Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulunan Muğla SGK Muğla İl Müdürü Necmettin ÖZ, yeni seçilen Yönetim 
Kurulunu kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret esnasında öteden beri iyi ilişikiler içinde bulunan iki kurumun 
bundan sonra da birlikte çalışma yapması hususu görüşüldü. 

Oda Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulunan Bodrum SMMM Odası Başkanı Barış ERDOĞAN ve Yönetim Kurulu 
üyeleri , yeni seçilen Yönetim Kurulunu kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
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SGK İSTİHDAM TEŞVİK SEMİNERİ ODAMIZDA YAPILDI

LUCA EĞİTİMİ ODAMIZDA YAPILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu İstihdam 
Teşvikleri Daire Başkanlığı tarafın-
dan Muğla ili TOBB ve SMMM Odası 
üyelerine Muğla SMMM Odası Kong-
re Salonunda sigorta primi teşvikleri 
konusunda mevzuat ve bilgilendirme 
semineri  yapıldı. Seminere konuşmacı 
olarak İbrahim KARATEPE ve Habibe 
ÖNTAŞ katıldırlar.

Murat ÇAĞATAY sunduğu Luca Başlangıç ve İleri Düzey eğitimi 
Oda Danışma Meclisi salonunda yapıldı.
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   SAHTE FATURA KULLANIMINDA İSPAT YÜKÜ
N.Gaye ALPASLAN

Avukat

I-GENEL BİLGİLER

 213 sayılı  VUK’nun   359. madde hükmüne göre  kaçakçılık suçları  için  öngörülen ceza kaçakçılık suçları  
ve cezaları  başlığı  altında sıralanmıştır.1 Yasa hükmünde belirtilen fiillerle vergi kaybına neden olan kişiler hakkında 
(limited şirketlerde müdürler, anonim şirketlerde yönetim  kurulu üyeleri)  hem  3 kat  vergi ziyaı cezası  uygulanmakta 
ve hem de 18 aydan 3 yıla kadar  hapis cezası  talebi ile asliye ceza mahkemesinde dava açılabilmektedir.2  

 213 sayılı VUK’nun 359. maddesinde yer alan  cezalarla ilgili en yaygın biçimde görülen fiil; sahte veya muhte-
viyatı itibariyle  yanıltıcı  belge  tanzim etmek  veya kullanma fiilleri  olmaktadır.3  Bu  fiillerin dışında ayrıca defter ve 
kayıtlarda  hesap  ve muhasebe hileleri yapmak, defter, kayıt  ve belgeleri  tahrif etmek,  fiktif hesaplar açmak, defter, 
kayıt ve belgeleri vergi müfettişlerine ibraz etmemek, basılması zorunlu  fatura ve diğer belgelerin  anlaşmalı matbaalar 
dışında kimselere bastırılması vs.4 

 Bir faturanın  sahte olup olmadığı, yanıltıcı  fatura olup olmadığı, içeriği itibariyle sahte fatura olup olmadığı 
konularında  çeşitli tanımlar yapılabilmektedir.5 

 Her ne kadar  yasal düzenleme gereği, sahte fatura düzenleme ve  kullanma açılarından  her iki durumun idari 
yaptırımı  aynı olsa da (3 kat  VZC6) sahte fatura ile muhteviyatı itibariyle yanıltıcı  fatura nitelik  ve  düzenleme-kullanma 
halinde tatbik edilecek hapis cezası  açısından biri diğerinden farklılık  arz etmektedir.7 

II- SAHTE FATURA NEDİR?:

 213 sayılı  VUK md. 359/b hükmüne göre,  sahte belge şudur: hakiki bir işlem veya durum olmadığı halde adeta 
varmış gibi düzenlenen  belgeler olarak tanımlanabilir.8 

 Bir başka açıdan sahte fatura ortada vergiyi doğuracak gerçek  bir işlemin  “hiç olmaması” halinde sahte 

1  ÖZYER M.Ali, Vergi Usul Kanunu, HUD Yayınları, 4. Baskı Mart 2008,  Ankara,  s.909-936

2  SEKDUR Mahmut – AKGÜNER Suha, Naylon Fatura, Tekağaç Eylül Yayıncılık, 2004, s.62

3  ASLAN Memduh, Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Maliye  ve Hukuk Yayınları, Ekim 2008, Ankara, 
s.32-35

4  DONAY Süheyl, Vergi Suçları, Beta Yayınları, İstanbul, Haziran 2008,  s.126 - 150

5  KIZILOT Şükrü – ŞENYÜZ Doğan – TAŞ Metin – DÖNMEZ Recai, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ekim 2006, s.123

6  VZC: Vergi Ziyaı Cezası 

7  Danıştay 9. Dairesinin, 23.05.2012 gün ve E:2009/9933-K:2012/2861 sayılı kararları.   

8  ÜREL Gürol, Güncel Vergi  Usul Kanunu Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2007, Ankara, s.362
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faturadan söz edilebilir. 9
 213 sayılı  VUK hükümlerine göre yayımlanan  genel tebliğler gereğince ticari işlemlerde bedeli 8.000,00 TL’yi 
geçen ticari alış verişlerin banka sistemi üzerinden geçirilmesi zorunludur. Ayrıca, yine 213 sayılı VUK’a paralel yayım-
lanan genel tebliğler gereğince ticari işlemlerde bedeli 5.000,00 TL’yi aşan mal ve/veya hizmet alım satımlarının  Ba Bs 
Formları yardımıyla her ay düzenli satıcı  ve alıcı  cephesinde elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi 
zorunludur.  Bu  uygulamalar  nedeniyle bir ölçüde sahte belge alımı veya kullanımı veya düzenlenmesi önlenmeye 
çalışılmaktadır. 10

 Uygulamada vergi inceleme elemanları bir mükellefin sahte fatura düzenlediği konusunda  düzenlemiş olduğu  
teknik rapor uyarınca (VTR) o mükellefin  vergi kaydını VUK md. 160 hükümlerine göre resen silmekte ve ayrıca  bu 
mükelleften mal  alan bütün alıcıların alışlarını  reddetmektedir.11

 Ayrıca, sahte ve muhteviyatı itibariyle  yanıltıcı belge kullananlar veya düzenleyenler açısından  düzenlenen 
vergi tekniği raporlarına göre mükellefler KOD 4 veya 5 diye adlandırılan  özel esaslarla ilgili  listeye alınarak  sınıflandı-
rılabilmektedir.12  Bu  listelere giriş ve çıkışlarla ilgili  mağdur olan mükelleflerin ayrıca idari yargıda dava açma hakları 
mevcuttur.13

III- İÇERİĞİ İTİBARİYLE YANILTICI FATURA NEDİR?:

 213 sayılı VUK’nun 359/a maddesinde  bulunan tanıma göre; hakiki bir işlem veya duruma dayanmakla beraber  
bu  işlem veya durumu  mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı  şekilde yansıtan fatura veya belgeye “muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı  belge” denilebilir. 14

 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde  sahte fatura veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura ko-
nularında aşağıdaki  şekilde tanımlamalara yer  verilmiştir.15  

Mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinde az veya çok gösteren,

Alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş,

Mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen 
veya adına belge düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler (bu belge kullanıcı açısından 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilecektir) muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belgelerdir.” 

SMİY16 fatura konusunda verilebilecek bir örneğe göre; (B) firması, (A) inşaat firmasına 50 ton inşaat malzemesi satmış 
ancak faturayı 100 ton olarak düzenlemiştir.

Yapılan incelemede bu husus tespit edilirse inşaat malzemesini satan (B) firması hakkında MİY fatura düzenleme, fatu-

9  Bkz. KIZILOT Şükrü – KIZILOT Zuhal, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 19. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara,s .801 

10  Bkz. 213 sayılı  VUK md. 257, Tebliğler: 323, 362, 381

11  Bkz. Form Ba Bs analiz raporları  ve ayrıca vergi inceleme raporlarına eklenecek “vergi inceleme raporlarına eklenecek özel 
esaslara tabi olacak mükelleflere ilişkin tablo” eklenmektedir. Tabloda ismi gözüken   mükelleflere  ya telefon ile ya da  bir yazı tebliğ 
ederek  ilgili  yılın ilgili  ayının  KDV beyannamesini düzeltilmesini talep etmektedir.  Bu durum karşısında  gider ya da  alışla ilgili 
ödenen KDV (191) hesaplardan çekilerek KDV beyannamesinin düzeltilmesi sonucunda ortaya ödenecek KDV çıkabilir.  Sonuçta 
kullanıcı durumunda olan  mükellefler ile  satıcı  firma arasında  önemli sürtüşmelere neden olmaktadır.  

12  Bkz. KIZILOT Şükrü, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, 
Ankara 2012, s.1483.

13  Bkz. Danıştay 3. Dairesinin, 03.05.2011 gün ve E:2011/1151-K:2011/1507 sayılı kararı. 

14  213 sayılı  VUK hükümlerine göre madde 359/a-2’ya göre  muhteviyatı itibariyle yanıltıcı  belge düzenleyenler veya bu  
belgeleri kullananlar hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına  hükmolunur.  VUK md. 359/b’ye göre ise  söz konusu  belgeleri 
tutmayanlar, tasdik ettirmeyenler veya kısmen sahte olarak  düzenleyenler 3 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır. 

15  KDV 84  Seri  Nolu  Genel Tebliği için bkz. 23.11.2001 gün ve 24592 sayılı RG.

16  SMİYB: Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 
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rayı alan (A) firması hakkında ise MİY fatura kullanma yönünden işlem yapılacaktır.17

IV- SAHTE VEYA  YANILTICI İTİBARİYLE FATURA KULLANIMINDA KASIT  FAKTÖRÜ NEDİR?

 213 sayılı  VUK’nunda  sahte fatura ile muhteviyatı itibariyle yanıltıcı  fatura arasında “hürriyeti bağlayıcı  ceza” 
açısından  bir ayrım  öngörülmüştür. Diğer yandan, yine 213 sayılı VUK’nun  344 ve 359. maddelerinin lafzından her iki 
belgenin  düzenlenmesi ile kullanılmasının  hem  vergi ziyaı cezası  yönünden ve hem de hapis cezaları  bakımından  
aynı  yaptırımlara tabi olduğu  anlaşılmaktadır. 

 Diğer yandan, yasa koyucunun iradesinin,  kullanma ile düzenleme arasında fiilin ağırlığı  açısından  bir fark 
bulunmadığı, aynı  yaptırımla her iki fiilin   cezalandırılması  gerektiği  yönünde  tecelli etmiş olması   makuldür.18 

 Diğer taraftan, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı  fatura düzenleme  fiillerinde “kastın  varlığını aramaya” 
lüzum olmadığı,  yasal düzenlemenin  kastın  karinesi olduğu  kabul  edilebilirse de, kullanma fiili açısından  ayrıca bu 
durumu  değerlendirmek gerekecektir. 19

 Zira, faturayı kullanan kişi, bu  faturayı gerçek  bir mal  veya hizmet teslimi karşılığında  almış  veya bilmeden 
kullanmış olabilir. 

 Uygulamada vergi müfettişleri vergi incelemeleri sırasında  mükellefin  kullandığı  sahte  fatura miktarı ile ilgili 
alış, gider ve maliyetlerinde yer alan sahte faturalarla ilgili  değerlendirmeler de 213 sayılı  VUK  306 Seri Nolu  Genel 
Tebliğini dikkate alarak duruma göre bir kat  veya üç  kat vergi ziyaı cezası  önermektedirler.  Mükellefin alış ve giderleri  
arasında  kullandığı yanıltıcı fatura alış ve giderlerinin %10’una tekabül edecek  kadar mevcut olması durumunda bir kat  
VZC kesilmektedir.  Bu  oranı  aşan durumlarda 3 kat VZC cezası  öngörülmektedir. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, 
bir kat kesilen VZC’ler hakkında uzlaşma talebi mümkün oluyor iken; 3 kat  kesilen VZC’lerde ise, gerek  tarhiyat öncesi 
uzlaşma talebi  ve gerekse tarhiyat  sonrası  uzlaşma talebi mümkün değildir.20

 Yüksek  mahkeme Danıştay’ın bugüne değin süregelen en son kararlarında; sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı  belge kullanımı tespiti ile ilgili  kesilen 3 kat  vergi ziyaı cezalarını  1 kata düşürdüğü görülmektedir. Yüksek 
mahkeme burada kasıt unsurunun olup olmadığını  dikkate alarak 3 kat  kesilen VZC’leri 1 kata düşürmektedir. 21 

 Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı  fatura düzenlemek ve kullanmak gibi vergi kaçakçılığı  suçlarının  yer 
aldığı  hüküm  213 sayılı  VUK’nun 359. maddesinde bulunmaktadır.  5237 sayılı  TCK’nun 5. maddesi hükmünü  vergi 
suçları  için de  uygulamak  olanaklıdır.  Başka bir ifade ile, TCK’nun genel hükümlerinin özel  ceza yasaları   ve ceza 
içeren yasalardaki suçlar hakkında da uygulanacağı bilinmektedir.22 

 Diğer yandan, TCK’nun 20. maddesine göre ise, suçun oluşması  kastın  mevcudiyetine bağlıdır.   Kast,  suçun 
yasal tanımındaki  unsurların bilerek  ve istenerek  gerçekleştirilmesidir.  Buradan hareketle vergi kaçakçılığı  fiilleri ile 
ilgili  suçlarda da kasıt unsuru geçerlidir.  Bu suçların  taksirli  işlenmesi  dahi  mümkün olmayıp,  sahte ve muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı  olduğu iddia edilen belgenin  bilmeden  kullanılması  kastı kaldırır.  Kastın  yani manevi unsurun yok-
luğunda, suçun unsurlarının  hepsi  bir arada gerçekleşmediğinden, cezalandırmada söz konusu olamayacaktır.    Bu  
nedenle, sahte ve muhteviyatı itibariyle  yanıltıcı belge kullanılmasında da “kastın  varlığı” suçun oluşması  açısından  
asli koşuldur. 

 Bir başka ifadeyle; kasıtla yani bilerek ve istenerek SMİY fatura kullanılması, hem ceza yargılamasında hapis 
cezasına hükmedilebilmesi hem de 3 kat vergi ziyaı cezasının yasal olabilmesi açısından şart olup kastın bulunmaması 

17  ASLANPINAR Burak, “Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru ve İspat Külfeti-I”, Yaklaşım Dergisi.

18  ASLANPINAR Burak, “Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru ve İspat Külfeti-I”, Yaklaşım Dergisi. 

19  VURAL Mahmut, KDV İade Rehberi, 4. Baskı, Nasin 2008, İstanbul, HUD Yayınları, s. 162

20  Tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliğine göre 3 kat kesilen VZC’ler hakkında uzlaşma konusu  yapılamaz.  Bu gibi cezaların  
sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin kasten ve bilerek kullanılmış olduğu  varsayılarak müfettiş tarafından  3 kat  kesilen 
cezalar olarak  değerlendirildiğinden dolayı  bunların ancak dava konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.  Böyle bir değerlendirme 
vergi inceleme raporunun düzenlenmesi sırasında 306 Seri Nolu Genel Tebliğe göre sonuca bağlanmaktadır. Söz konusu  tebliğ için 
bkz.  18.06.2002 gün ve 24789 RG. 

21  İzmir 4. Vergi Mahkemesinin, 10.12.2010 gün ve E: 2010/1318-K:2010/1876 sayılı kararı.  Hatta yüksek mahkeme Danıştay 
9. Dairesinin 28.10.2011 gün ve E:2008/1603-K:2011/7262 sayılı kararlarında, “sahte fatura düzenlediği iddia edilen şirketler hakkında 
yeterli ve somut tespitler içermeyen  inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatı onayan vergi mahkemesi kararında isabet 
görülmediği” hakkında karar verilmiştir.  Bu karar için bkz. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2012, Sayı:100, s.307-309

22  Bkz. DEMİREL Güleç – PARLAR Ali, Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara 2002, s.52 -57
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halinde söz konusu yaptırımların uygulanması hukuka ve kanuna aykırı olacaktır.

V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Sonuç olarak,  uygulamada vergi müfettişleri sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı veya düzenlenmesi  
gibi  hallerde  213 sayılı VUK’nun 359. maddesi hükmüne göre 3 kat vergi ziyaı cezası  keserek mükellefi uzlaşmadan 
mahrum bırakıp, olayı  asliye ceza mahkemesine sevk etmektedirler. 

Vergi incelemesi sırasında vergi inceleme sonuçlarının   rapora yansıtılmasında sahte fatura kullanımı  suçu  bakımından  
“kasıt  unsurunun” var olup olmadığı  müfettişin kanaatine bırakılmaktadır.  İncelemeyi yapan müfettiş ise, olayda 213 
sayılı VUK 306 Seri Nolu Genel Tebliğin dikkate alarak yanıltıcı  faturaya tekabül eden ödemelerin banka sisteminden  
geçirilip geçirilmediğine bakmaktadır. Diğer taraftan, yanıltıcı faturayı kullanan mükellefin mal  alışları  ve giderlerine  
oranlama yaparak yanıltıcı  faturanın  alışlara isabet eden  nispetini bulmaktadır. Örneğin, somut olayda mükellefin mal, 
hizmet alımları  ve giderleri toplamının  100.000,00  TL  olduğunu varsayalım. Bu  örnekte kullanılan sahte faturanın  
ise 9.000,00 TL olduğu kabul  edilirse, 9.000,00 TL /100.000,00 TL = 0,09 TL oranı bulunur.  Bu  oran %10’un altında 
olduğu için  olayda  306 Seri Nolu Genel Tebliğ gereğince 1 kat VZC kesilebilir.  Ancak,  somut olayda mükellefin iddia 
edilen 9.000,00 TL’lik  yanıltıcı  faturayı  satıcı  firmaya banka çeki ile ödediği ya da banka havalesi veya EFT yoluyla 
ödediğini ispat ederse  bu  mükellefe ceza  kesilemez. Ancak, uygulamada  vergi müfettişleri bu  gibi olaylarda 1 kat  
VZC kesilmesini önerip,  KDV yönünden  de ayrıca tarhiyat istemektedirler. Bazı  vergi müfettişleri kurumlar vergisi ve  
geçici vergi yönünden tarhiyat önermemektedir.  Vergi yargısına  giden mükellefler ise, mahkemede  durumu kanıtla-
maları  halinde  cezadan kurtulma olanakları  bulunabilir.23

Özetlemek gerekirse,  Vergi idaresi, aşağıda belirtilen zincirleme tarhiyat yöntemi ve benzeri uygulamalarla VUK’un 359. 
maddesini hukuki dayanak edinerek vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapmaktadır.

Söz konusu tarhiyatların mesnedi olan vergi inceleme raporlarının bazılarında, SMİY fatura kullanma suçu bakımından 
kasıt unsurunun var olmadığı, doğrudan ve lafzen ifade edilebildiği gibi; mal veya hizmet alışverişinin gerçeği yansıttığı, 
bu alışverişe ilişkin ödemelerin belirtilen meblağlarda ve özellikle banka kanalından yapıldığı vb. tespitlerle dolaylı ola-
rak da kabul edilebilmektedir.

Vergi inceleme raporunda ya da mahkeme nezdinde bu şekilde SMİY olduğu iddia edilen faturanın bilmeden kullanıl-
dığına, mal veya hizmet alışverişinin gerçeği yansıttığına dair tespitler yapılmasına rağmen, hapis cezası ve 3 kat vergi 
ziyaı cezası uygulanması mümkün olmadığı gibi 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi de mümkün değildir.

Burada, kastın olmadığı kabul edildiğinden, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi işleminin VUK’un 344/2 ve dolayısıyla 359. 
maddesine dayandırılması imkanı bulunmamaktadır.

SMİY fatura kullanıldığı yönünde yani VUK’un 344/2 ve 359. maddesine göre yapılan tespitlerden ibaret bir vergi in-
celeme raporunun sonuç bölümünde, mükellefe, VUK’un 344/1. maddesinde göre 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi 
doğrultusundaki idari işlem ise “sebep yönünden hukuka aykırı” olarak kabul edilmelidir.

Bir başka deyişle, idareyi, mükellef hakkında vergi ziyaı cezası kesme işlemine götüren olay, SMİY fatura kullanma 
suçuysa; kastın varlığı, idarenin üzerine düşen ispat külfeti yerine getirilerek somut bir biçimde ortaya konmalı ve 3 kat 
vergi ziyaı cezası kesilmelidir.24

Başlangıçta VUK’un 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren 344/2 ve dolayısıyla 359. maddesinden yola çıkılma-
sına karşın, kastın bulunmadığı hatta mal veya hizmet alışverişinin gerçeği yansıttığı idare tarafından dahi kabul edildiği 
diğer durumda ise sonuçta VUK’un 344/1. maddesine göre 1 kat vergi ziyaı cezası kesilerek bir bakıma “ara çözüm” 
getirilmesi hukuka ve kanuna aykırıdır. 

SMİY olduğu iddia edilen fatura vergi doğuran olay bakımından miktar ve mahiyet itibariyle gerçeği yansıtıyorsa, vergi 
kaybı (ziyaı) da söz konusu olamayacağından, vergi ziyaı cezası hiç kesilmemelidir. Aksi bir uygulama, hem vergi hem 
de ceza hukuku bakımından “Kanunilik İlkesi”ne aykırılık oluşturacaktır.  

23  İzmir 2. Vergi Mahkemesi kararı, 23.03.2012 gün ve E:2011/1003-K:2012/266 sayılı karar.  

24  Bkz. DONAY Süheyl, Vergi Suçları, Beta Yayınları, İstanbul, Haziran 2008,  s.109-111
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MUĞLA SANAYİ TİCARET İL MÜDÜRÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

TÜRMOB GENEL BAŞKAN ADAYI YMM 
CEMAL YÜKSELEN ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

Türmob Genel Başkan adayı YMM Cemal Yükselen, Türhak Başkanı Yahya ARIKAN ve Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat 
T. Nalbantoğlu  Odamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Genel Başkan Adayı Cemal YÜKSELEN Yönetim Kurulu ve Üst Birlik 
Delegelerine Genel Başkan seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar ve programı hakkında bilgiler aktardı.

Muğla SMMM Odası Başkanı Meh-
met ÇOMAK’ ı makamında ziyaret 
eden Muğla Sanayi Ticaret İl Mü-
dürü Mehmet DEMİRTAŞ, Yeniden 
Başkan seçilen Mehmet ÇOMAK’ ı 
kutladı ve çalışmalarında başarılar 
diledi.

Ziyaret esnasında iki kurumun bir-
likte çalışmalar yapması gündeme 
getirildi.
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BASIN YAYIN KOMİSYONU TOPLANTISI

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR KOMİSYONU TOPLANTISI

MESLEKİ EĞİTİM, MEVZUAT VE YAYIN 
KOMİSYONU TOPLANTISI

SPOR VE SAĞLIK KOMİSYONU TOPLANTISI

İNTERNET VE İLETİŞİM KOMİSYONU TOPLANTISI

MESLEKİ DENETİM KOMİSYONU TOPLANTISI

SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER
KOMİSYONU TOPLANTISI

Oda Hizmet Binamızda Komisyon Toplantıları yapıldı. 
Komisyon Başkanlarının seçildiği toplantılarda çalışma 
programları belirlendi. Bağımlı Çalışanlar Komisyonu 
Başkanı Nursen Sedefoğlu Önverdiler,Basın Yayın Ko-
misyonu Başkanı Osman Kara, İnternet Ve İletişim Ko-
misyonu Başkanı Tevfik Belenoğlu, Mesleki Denetim 
Komisyonu Başkanı Teslime Güven Doğramacı, Mesle-
ki Eğitim, Mevzuat Ve Yayın Komisyonu Başkanı Öznur 
Genek,Staj Denetleme Komisyonu Başkanımuhammet 
Çavuş,Sosyal Ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Başka-
nı Emrah Mergen, Spor Ve Sağlık Komisyonu Başkanı 
Mustafa Ali Yeşil Olarak Belirlendi.
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Osman Kara

Basın  Yayın Komisyonu Üyesi

              Temmuz ayının sıcak günlerinde okuyanlara 
belki biraz serinleme sağlayabilirim diye, karda fotoğ-
raf çekimi konusu ile karşınızda olmayı yeğledim. Her 
ne kadar dizgi hatalarını gideremese de, sayfa düzeni, 
mizanpaj ve grafiksel tasarımında sınıfta kalsa da bülte-
nimize katkı sağlamaya çalıştım. Görev aldığım üç yıllık 
sürenin son sayısına da serinletme amaçlı bu yazımla 
katkım olsun dedim. Yeni dönemde, yeni arkadaşlara ba-
şarılar dilerim.

             Kış ayları geldiğinde dünya bizlere çok farklı bir 
atmosfer sunar. Doğa kar örtüsü ile kaplanır ve göller buz 
tutarak kristaller ortaya çıkar. Toprak örtüsü karla kaplı 
olsa da kara yenilmeyenler de vardır. Örneğin Kardelen 
çiçekleri kar örtüsüne adeta meydan okuyarak fotoğraf-
çıya bu anı kaydetme olanağı verir. Ayrıca kar yağdıktan 

sonra nesnelerde fark edilmeyen objeler ön plana çıkar. 
Ya da karın beyaz rengiyle zıtlık gösteren renkler belir-
ginleşir ve ortamda çok güzel görüntüler belirir. Bunun 
yanında fotoğrafçıya, karlı havalarda özel bazı hareketli 
aktiviteleri de fotoğraflama şansı doğar. Bu aktivitelerin 
başında karda hareketli nesneler ile kardan adam da fo-
toğraflarda ilginç yer alır.

            Karda fotoğraf çekimi, diğer aylarda yapılan 
çekimlerden daha zordur. Havanın soğuk olması, sadece 
çekim tekniklerini bilmenin yeterli olmayacağının önemli 
bir göstergesidir.

            Teknik çekim özelliklerini nasıl olsa biliyoruz. Tek-
niklerin yanında kış şartlarında ne tür kıyafetler ve akse-
suarlarla kendimizi ve fotoğraf makinemizi koruyabile-
ceğimize değinmek istiyorum. Bu bölgede pek fazla kar 

göremiyoruz ancak kara elverişli yerlerimiz ve dağlarımız 
var. Karda çekim için gereken bilgileri sırasıyla sunayım.

Kar da fotoğraf çekmek için kıyafetler ve dikkat etmemiz 
gerekenler;

GİYSİ SEÇİMİ:

            Kışın fotoğraf çekerken akılda tutulması gereken 
en önemli iki şey rahatlık ve güvenliktir. Eğer üşüyorsanız 
ve terliyseniz iyi çalışamazsınız. Kışın rahat hareket ede-
bilmenin gizli formülü kat kat giyinmek ve ellerle ayaklara 
dikkat etmektir.

AYAKLAR:

           Kış aylarında, özellikle de karlı ortamlarda sıklıkla 
fotoğraf çekmek durumunda olan ya da keyif amaçlı uzun 
süre çekim yapan fotoğrafçılar, kar içerisinde uzun süre 
beklemek zorunda kalabilirler. Bu beklemenin en önemli 

KARDA 
FOTOĞRAF  ÇEKİMİ
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sebepleri ise uygun anı ve hava koşullarını yakalayabil-
mektir. Bu gibi durumlarda ayaklarımız karla ve dolayısı ile 
soğukla doğrudan temas halindedir. Ayaklarımızı korumak 
için su geçirmez ve kalın bir bot giymeli ve yanımıza her 
zamankinden daha kalın yedek çorap almalı ve giymeliyiz.

BACAKLAR:

           Gerçek bir soğukta hayat kurtaran en önemli giysiler 
termal iç giyimler olacaktır. Sıfırın altındaki sıcaklıklar da 
vücudun ısı kaybını önleyen ve dışarıdaki soğuğu vücuda 
aksettirmeyen içliklerin pantolon altına giyilmelerinin çok 
büyük faydasını görürüz. Islak ve karlı havalarda da pan-
tolonun üzerine su geçirmeyen ve vücudun nefes alabil-
mesini sağlayan giysiler giyebiliriz. Hatta pantolonun pa-

çasını çorabın içine sokarak bacaklarımızdan içeriye kar 
suyu ve çamur girmesini de engellemiş oluruz.

VÜCUDUN KORUNMASI:

                Rüzgara ve kar suyuna karşı vücudumuzu en 
iyi, su geçirmez montlarla ve yağmurluklarla koruruz. Be-
denimiz yanında fotoğraf makinesi ve aksesuarlarını da 
korumaya yarayan montumuzda; pilleri, lensleri, bellek 
kartlarımızı da soğuktan ve kar suyundan korumuş oluruz.

ELLER:

              Eldiven, soğuk havalarda kullanılması gereken 
temel kıyafetlerden biridir. Eldiven seçerken kaba değil de 
ince ama soğuğa dayanıklı olanlarını tercih etmeliyiz. Ka-
lın bir eldiven alınırsa fotoğraf makinesinin düğmelerine 
basmakta ve menü seçeneklerini değiştirmekte zorlanabi-
liriz. Sık sık eldiven çıkarmak zorunda kalabiliriz. Eğer çok 
şiddetli bir soğuk yoksa o zaman parmaksız eldivenleri de 
kullanabiliriz. 

BAŞIMIZ:

              Soğuk havaya en çok maruz kalan bölgemiz başı-
mız ve boğazımızdır. Karlı havalarda ve özellikle yoğun kar 
yağışı altında çekim yapıyorken bere ve atkı kullanmayı 
ihmal etmemeliyiz. Bereyi kulaklarımızı örtecek şekilde 
takmaya özen göstermeliyiz.

GÜVENLİK:

           Manzara fotoğrafçıları için en tehlikeli durum nor-

mal yollardan çıkıp doğal patika yollara girmekle tehlike 
başlar. Eğer iyi bilinen ve sık kullanılan bir yoldan değil de 
tepelerden ve vadilerden geçilecekse çok dikkatli olmalı 
ve geçtiğimiz yolları aklımızda iyi tutmalıyız. Kış şartla-
rında ve özellikle yerde kar ve buzlanma var ise vadiler 
ve tepeler yürüyüş ve fotoğraf çekimi sırasında tehlike 
oluşturabilir. Bu yürüyüşler için doğru ekipmanımızın olup 
olmadığını kontrol etmeliyiz. Yanımızda tüm yol ve koşul-
larını gösteren detaylı bir haritayı mutlaka bulundurmalı-
yız. Eğer tek başına çekim yapmaya gidiyorsak gittiğimiz 
yer hakkında mutlaka bir dosta bilgi verilmeli ki; başa bir 
iş gelmesi durumunda nerede bulunabileceğimiz biline-
bilsin. Çünkü cep telefonları kimi dağlık yerlerde ve vadi-
lerde çekmeyebilir, yada cep telefonumuzu düşürebiliriz.

Karda çekim için kullanacağımız aksesuarlar :
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Profesyonel ve amatör kameralar:

            Kameralar, artık her türlü hava koşulunda kullanıl-
mak üzere tasarlanıyor. Daha önceleri bu özellik sadece 
profesyonel makinelerde varken, günümüzde en ucuz 
amatör makinede bile su ve soğuğa karşı dayanıklılık 
özelliği yer alabiliyor. Kar fotoğrafı çekerken beyaz aya-
rına ve ışığın sıcaklık değerini gösteren Kelvin değerine 
müdahale edilebilen makineler tercihimiz olursa iyi olur.

 Piller:

             Fotoğraf makinesi pilleri, soğuk havalarda 
çok çabuk tükenir. Çabuk tükenmeyi engellemek için  
fotoğraf çekmediğimiz zamanlarda fotoğraf makinemizi 
montumuzun altında tutmalıyız. Pillerin sıcak kalmasını 
sağladığımızda dolu kullanım ömrünü uzatabiliriz. Ana 
pille birlikte yedek pilleri de montumuzun cebinde bu-
lundurmalıyız. 

Bellek kartları:

             Bellek kartları belli derecelerde soğuk hava-
ya dayanıklıdırlar. O yüzden bellek kartlarını da kılıfında 
tutmamızda yarar var. Yüksek kapasiteli bellek kartları 
kullanılmasını ederim. Çünkü kar yağdığı bir anda bel-
leği değiştirmek durumu ortaya çıkabilir. 20 ile 30 GB lık 
kartlar bizleri geçici idare edebilir. Ancak her durumda 
yedek kart bulundurmalıyız. Var olan kartımız bozuldu-
ğunda tüm fotoğrafları kaybetmemek için.

Tripod:

Fotoğraf makinesi tripodları da soğuktan olumsuz etki-
lenir. Soğuk havalarda ortama girmeden tripodumuzun 
yüzeyine spreyle slikon sıkmalıyız. Terleme sonralarında 
dış çeperlerde buzlamayı engellemek için.

Karda fotoğraf için dikkat edilecekler;

_Buğulanma:

            Sıcak ortamdan soğuğa çıkmalarda ve nefes alıp 
verirken ağzımızdan çıkan havanın içindeki buhardan, 
fotoğraf makinemizin lens, vizör veya dijital ekranında 
nemlenmeler olur. Çok soğuklarda bu nemler donmalara 
bile neden olabilir.   

_Kar problemi:

             Kar örtüsü her yeri tamamen kapladığında po-
zometreler şaşırabilir. Ayarlamalarda ölçüm değerlerinin 
doğruluğu çok önemlidir. Çok dikkat edilmelidir.

_Dijital problemler:

             Günümüzde fotoğraf kameralarında çekim son-
rası çekim sonucu hemen görülebilmektedir. Aksiliklere 
hemen müdahale kolayca yapılabilmektedir. Histogram 
görüntüsünden gözümüzü ayırmadan ışığın ve fotoğraf 
dağılımının dengelemesini yakalayarak düzeltmeleri ger-
çekleştirmeliyiz.

_Flaş :

              Karlı ortamlardaki yoğun ışık nedeni ile gölgede 
kalan çukurluklar karanlık düşer. Bu karanlığı giderebil-
mek için dolgu ışığına gereksinim duyulabilir. Dolgu ışığını 
Flaş kullanarak izole edebiliriz. Flaş donuk ışık sorununu 
giderecektir.

_Renk sıcaklığı:

              Karı genelde beyaz olarak düşünürüz. Ancak 
kar mavi gökyüzü altında yada farklı coğrafik durumlarda 
farklı renkler yansıtabilir. Genellikle kar fotoğraflandığında 
gökyüzünün maviliği, büyük miktarda mavi ışık yansıma-
sıyla karşı karşıya bırakır. Fotoğraflar beyazdan ziyade 
maviymiş gibi görünür. Gidermek için makinemizdeki gün 
ışığı seçeneğinde oynamalar yapabiliriz. Oynamalarda 
manuel ayarları seçmeliyiz. Ancak en doğru yöntem lens-
lerimize filtre takarak fotoğraf çekmeliyiz.

              Yaşamın merkezinde siz varsınız. Siz yoksanız 
hiçbir şey yoktur. Düşleyin, düşleyin, düşleyin ve çekin. 
Düşleyebildiğiniz kadar varsınız.
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KARADENİZ GEZİSİ ÜZERİNE...
26 ağustos gecesi Karaman turla başlayan Karadeniz gezimizin 
ilk durağı Başkent Ankara idi. Ankara da bizi yağmur ve sırılsıklam 
kokartlı rehberimiz Koray Doğan Üresin karşıladı.

 Yağmurla başlayan ilk günümüz bizi biraz tedirgin etsede, 
rehberimiz merak etmeyin benim hiçbir grubum gezme esnasında 
yağmura yakalanmaz dedi, o an doğru olabileceğini düşünmedik 
ama ilerleyen dokuz günün sonunda haklı çıkmakla beraber hiç 
yağmura yakalanmadan gezimizi tamamladık.

  Ankara gezimiz Beşevlerde yaptığımız açık büfe kahvaltı ile 
başladı. Akabinde   Anıtkabir’e gittik Anadolu’da yaşamış geçmiş 
uygarlıklardan farklı izler taşıyan Anıtkabir de Atamızın naaşını ve 
Anıtkabirin altında bulunan Cumhuriyet ve Atatürk müzesini gezip 
oradan Türkiye’nin en zengin  müzelerinden biri olan Anadolu Me-
deniyetleri müzesini ziyaret ettik. Anadolu Medeniyetleri müzesinin 
yakınında ki  Ankara kalesine çıktık Tüm Ankara yı her yönden gör-
düğümüz Ankara kalesi ziyaretinden sonra Ankara ile vedalaşıp, 
Çoruma doğru yol aldık. Çorum’da Işıloğlu leblebicisinde leblebi-
lerin tadına bakıp alışverişimiz yaptıktan sonra Amasya ya gitmek 
üzere yola koyulduk.

 Konaklamamızı Amasya’da beş yıldızlı termal otelde yap-
tık. Açık havada  bulunan su parkları sıcak olunca çocuklar bütün 
geceyi su parklarında büyükler ise termal havuzlarda geçirdiler. 
Sabah erkenden yola çıktık, Türkiye’nin en özel illerinden Şeh-
zadeler diyarı olarak bilinen sivil mimari örnekleri, Selçuklu hem 
de Osmanlı Kamusal mimari örnekleri  açısından çok zengin olan 
Amasya da ilk molamızda Ferhat ile Şirin’e gittik. Onların yüzyıllar-
dır dillere destan aşklarını rehberimizden dinleyip, fotoğraf mola-
ları ve ağlayanları teskin  ettikten sonra Amasya müzesine gittik, 
etnografik eserleri ve mumyaları gördük, daha sonra yürüyerek 
II.Beyazıt külliyesine gittik oradan Yeşil ırmak nehrinin bir gerdan 
gibi şehrin ortasından geçtiği Amasya şehri merkezinde çeşitli mi-
mari örnekleri görme fırsatı bularak Amasya’daki tarihi  Darul Şifa 
yı gördük ve otobüsümüze binerek Samsun’a doğru yola devam 
ettik.

 Samsun’da ilk ziyaret yerimiz Samsun’un simgesi haline 
gelen Atatürk anıtı oldu. Samsun halkı tarafından 1931 tarihinde 
Avusturyalı Heykeltıraş H. Kriphel’e bronzdan yaptırılmış heykel, 
kaidesiz 4.75 metre, kaideli 8.85 metredir. Ardından yabancılar 
çarşısına ve oradan Replika olsada Samsun’a gelip ziyaret etme-
den olmaz diyerek Bandırma  vapurunu ziyaret ettik, ardından Or-
du’ya doğru yola çıktık.

 Ordu da TESK otelde konakladık. Çocuklar rehberimizle 
beraber sinemaya gidince ebeveynler rahat bir gece geçirdi. Or-
duya dönüşte gezmek üzere veda edip Sabah yolculuğumuzda 
ilk molamızı Fiskobirlikte verdik, isteyen  fındık ve mamül alışve-
rişi yaptı. Ardından rehberimiz yolların dar olması sebebi ile polis 
eskortu istedi ve eskort eşliğinde Giresun kalesine çıktık. Giresun 
kalesinde ilk derin devlet meselesi olan Topal Osman mezarını zi-
yaret ettik.Çok güzel manzara eşliğinde çaylarımızı içip oradan Ak-
çaabat’a geçtik Akçaabat’ da deniz kenarında öğle yemeği molası 
verdik. Oradan Hıdırnebi yaylasına çıktık ve çaylarımızı içtik.

  Akçaabat’dan ayrılarak akşam Hopa’ya vardık. Hopa’dan 
sabah gümrükte çok sıra beklememek için uykudan feragat edip 
erkenden Sarp’a vardık. Erken gitmemiz sebebiyle zaman kaybet-
meden gümrükten geçtik. Bizi Batum’da bekleyen diğer tur araba-
sına geçerek önce Batum’da paranomik bir şehir turu yaptık. Deniz 
kenarında insan odaklı bir şehir olan Batum Rus döneminden kal-
ma eski toplu konutların yanı sıra çok modern ve ilginç yeni mimari 
yapıların yan yana durduğu bir şehir.Şehirde pek çok müteahhit 
Tük firması bulunduğunu gördük. Batum sahilinde yer alan 8 met-
relik çelik heykel, ise görülmeye değerdi. Azeri Ali ve Gürcü pren-
ses Nino’nun trajik aşk hikayesini anlatan Batum’daki “Man and 
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Woman” isimli heykel Azeri bir genç olan Ali ve Gürcü prenses 
Nino’yu temsil eden, bir kadın ve bir erkek figüründen oluşan 8 
metre yüksekliğindeki 7 tonluk çelik heykel özel aydınlatmasıyla 
her akşam saat 7’de hareketleniyor ve iki figür yavaşça birbirle-
rine yaklaşıyor ancak kavuşma kısa sürüyor, Ali’nin Sovyet işgali 
sırasında hayatını kaybetmesi ve iki aşığın ayrı düşmesini tem-
silen, kadın ve adam figürleri birbirlerinin içinden geçerek tekrar 
ayrılıyor ve birbirlerini arkalarında bırakıyor. Ardından teleferiğe 
binip, Batum’a kuşbaşı baktık. Serbest zaman olması nedeni ile 
herkes kendi ilgi alanına göre aktivitelere katıldı.

 Günü yarıladıktan sonra Batum’dan ayrılıp Ayder yay-
lasına gittik. Ayder yaylası görülmeye değer keyifli bir yer. Ayder 
yaylasında 7 sinden 70 ne herkes zepline bindi, Ayder yaylasın-
dan ayrılmak istemesekte konaklama yapmak üzere Sürmene’ye 
gittik.

 Sürmene’de  harika bir manzaraya sahip yayla hava-
sındaki otelimize otobüs çıkmadığı için dolmuşlarla çıktık akşam 
kolbastı oyunları Eşliğinde keyifli bir gece geçirip tüm yorgunluğa 
rağmen zinde bir şekilde kalkıp yola koyulduk, sabah Sürme-
ne’de bıçakçıya gittik isteyen bıçak aldı ve yolumuza devam ettik, 
oradan Özçay üretici kooperatifine giderek çay fabrikasını gezdik 
çayın sofraya gelinceye kadar geçtiği işlemleri, nasıl demlene-
ceğini öğrenip isteyenler kooperatif satış noktalarından çaylarını 
alırken isteyenler muhteşem çaylardan içerek dinlendi.

  Sürmene den Uzungöl’e doğru yola aldık. Uzungöl Arap 
turistlerin göz bebeği haline gelmekle beraber, biz Uzungöl’ü ge-
zip Karadeniz leziz yemeklerinden muhlama, laz böreği, kaburga, 
fasulye turşusu kavurması tadına baktık. Buradan sonraTrab-
zon’da bulunan Atatürk köşkünü ziyaret ettik. Rehberimiz Atatürk 
köşkü ile ilgili tarihi bilgiler anlattı ve ardından tüm bayanların 
talebiyle gümüşçüye alışverişe girdik. Alışverişin ardından Aya-
sofya camiini ziyaret ettik. Muhteşem bir deniz manzarası olan 
şehrin en güzel yerlerinden birinde bulunan tarihi Ayasofya ca-
miinde bulunan figürlerin anlamları hakkında rehberimizden bilgi 
aldık. Buradan Maçka üzerinden 2050 metre yüksekliğindeki Zi-
gana’ya çıkıp Gümüşkaya kayak tesislerinde konakladık. Otelin 
restoranında bizim için hazırlanmış bir eğlence vardı ve  kamyon 
jantlarından oluşmuş kocaman bir soba gürül gürül yanıyor üs-
tünde demliklerle çaylar bizi bekliyordu. Odalarda kaloriferler ya-
nıyordu. Gece horan vuranları seyrettikten sonra bizde ege oyun-
larımızdan oynadık ve ege sıcaktan kavrulurken yorganlarımıza 
sarılıp uyuduk.

 Ertesi sabah gezinin en özel yerlerinden biri olan Torul 
Karaca mağarasına gittik. Mağarada damlataşı şekilleri, sarkıtlar, 
dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, mağara çiçekleri, mağa-
ra incileri ve traverten basamakları gibi birçok doğa harikasını 

bir arada gördük, ayrıca Karaca Mağarasının havası astım hastalığı 
başta olmak üzere birçok solunum hastalığına iyi gelmekte olduğunu 
öğrendik. Torul Karaca Mağarasından ayrılıp, Kürtün yolunun eşsiz 
manzarası eşliği ile Tirebolu’ya vardık.

 Öğle yemeğimizi Tirebolu’da yedik. Ve dönüş yoluna ge-
çerek yeniden Ordu ya döndük. Ordu’da Batum’daki kadar yüksek 
olmamakla beraber 500 metre yüksekliğe çıkan teleferikle çıkıp Or-
du’yu seyrettik. Ordu ‘da serbest zamanda gezdikten sonra, akşam 
konaklaması için yine Ordu TESK Otele vardık. Çocuklar sinemaya 
götürülmek üzere rehbere teslim edildikten sonra aileler kendileri 
için akşam program yaptı.

  Sabah Sinop’a gitmek üzere yola çıktık, Sinop’ta yöresel 
lezzet olan nokul ve Sinop Mantısı yedikten sonra, Tarihi Sinop ceza 
evine gittik. Ceza evinin korkunçluğunu, dizilerin filmlerin çekildiği 
setleri gördük. Sinop ta ayrıca dünyanın en ilginç karakterlerinden 
olan Diojen heykelini görüp, rehberimiz tarafından Diojen’le ilgili bilgi 
aldıktan sonra Kastamonu’ya doğru yola çıktık.

 Kastamonu’da saat kulesini, kaleyi, tarihi hükümet kona-
ğını, Rıfat Ilgaz’ında mezun olduğu Türkiye’nin ilk muallim mektebini 
gördük. Endüstriyel olmayan pastırma, şeker fasulye, siyez bulguru 
ve çektirme adı verilen tatlı alış verişi yaptıktan sonra Kastamonu’dan 
ayrılarak, Safranbolu ya doğru hareket ettik.

 Safranbolu da Zalifre isimli otantik bir otelde müzik eşliğin-
de yemeklerimizi yiyip geceyi geçirdik. Sabah Safranbolu’da Hıdırlık 
tepesine çıktık, safran çaylarımızı içerken  şehri kuşbakışı seyrettik-
ten sonra en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan Kaymakamlar 
Konağını gezdik, Cinci Hoca Hanın önünden geçip, Köprülü Ahmet 
paşa camisini gördükten sonra, Ünlü Safranbolu lokumlarını tadıp 
alış verişimizi yaptıktan sonra, serbest zamanda keyifle dolaşıp, ye-
niden yola koyulduk.

 Yolumuzun üstünde bulunan Devrek ilçesine uğradık, is-
teyenler baston alışverişi yaptılar ardından Amasra’ya doğru yol al-
dık. Amasra vardığımızda Bakacak tepede duruldu ve  muhteşem 
manzara seyredilirken, Fatih Sultan Mehmet ‘n Amasra ya bakarak 
lalasına Çeşm-i Cihan bu mu ola ?” derken ne hissettiğini anlamaya 
çalıştık, öğle yemeğini Çeşm-i Cihan adlı restaurantta bu güne kadar 
yediğimiz en lezzetli küçük balıklardan oluşan öğlen yemeğinin ar-
dından Amasra’yı dolaştık ve oradan Bolu Abant gölüne Yol aldık.

 Abant gölünde gezmemizin ardından Karadeniz turunu 
tamamlayarak rehberimizden ayrılıp Muğla ya dönüşe geçtik. Çok 
yoğun olmasına rağmen çok keyifli olması nedeni ile sadece tatlı bir 
yorgunluk ve yüzlerimizde kocaman bir tebessümle 40 kişilik bir aile 
olaraktan yolculuğumuzu tamamladık.

Aylin YÜKSEL    Muğla SMMO Başkan Yardımcısı 
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ECZACILAR ODASI’NIN iŞ KANUNU UYGULAMALARI 
İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
ODA BİNAMIZDA YAPILDI...

Eczane çalışanlarının fazla mesai, hafta tatili çalışması ve 
nöbet nedeniyle yaptıkları uzun çalışma süreleri ele alındı. 
Dikkat edilmesi gereken özellikli durumların açıklandığı 
seminere pek çok meslek mensubu ve eczaneci katıldı.



27

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA İLİŞİKİN KANUN SEMİNERİ

 YAPILDI

Oda Sekreteri Servet EVRAN’ ın açış konuşmasını yaptığı 
6736 sayılı kanunla ilgili seminere meslek mensuplarımız 
yoğun ilgi gösterdi. Ymm Gülay SEZEN’ in konuşmacı oldu-
ğu seminerde; kesinleşmiş alacaklar, inceleme ve tarhiyat 
safhalarında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, 
işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli 
ekonomiye kazandırılması konuları ele alındı. Katılımcıla-
rın sorularıyla ve verilen cevaplara hareketli ve başarılı bir 
şekilde seminer sonlandı. Seminer sonunda toplu hatıra 
fotoğrafı çektirildi.
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KDV UYGULAMALARINDA 
2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

      Kemal Oktar

      GİB Emekli Şube Müdürü

Güncel olaylardan çok çabuk etkilenen KDV uygulamasında sık sık değişiklikler yapıldığını görüyoruz. 2016 yılında KDV 
mevzuatında yapılan değişiklikleri, kanunla, kararnameyle, tebliğle ve iç genelge ile yapılan düzenlemeler olarak kısaca 
göz atalım.

KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

1- Tahvil Alımında KDV İstisnası

KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (g) bendi ile döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye 
piyasası araçlarının teslimi vergiden istisna edilmiştir. Bu maddeye göre tahvil teslimi KDV’den istisna olmakla birlikte, 
tahvil satın alan mükelleflerinin bu suretle finansman hizmeti verdiği ileri sürülerek, alıcının bu hizmetinin KDV’ye tabi 
olup olmayacağı konusunda tartışmalar sürüyordu.

6728 sayılı Kanunun 43. maddesinin (a) bendi ile KDV Kanununun 17/4-g maddesindeki “tahvil” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri 
dâhil)” parantez içi hüküm eklendi. Böylece 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, firmaların tahvil satın almak suretiyle 
verdiği finansman hizmeti, elde edilen faiz geliriyle sınırlı olmak üzere KDV’den istisna edildi.

2- Gayrimenkullerin ve İştirak Hisselerinin Aktifte Bulunma Süresi

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisse-
leri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına 
karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimleri KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) 
bendiyle KDV’den müstesna tutulmuştur.

Öte yandan Kanunun bahsi geçen 17. maddesinin 4. fıkrasının:

- (u) bendiyle, menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlıkların 
varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri,

- (y) bendiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında sat-kirala-geri al 
sözleşmesine konu olan gayrimenkullerin finansal kiralama şirketlerince kiracıdan satın alınması, kiralanması ve geri 
kiracıya devri,

işlemleri de KDV’den istisna edilmiştir.

Kanunun 17/4-r maddesi uygulamasında, gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin varlık kiralama veya finansal kiralama 
şirketlerine devredilip geri alınma süresinin, işletmenin aktifinde yer alma süresine dahil olmaması nedeniyle iki yıllık 
aktifte yer alma süresinin kesintiye uğrayarak, bunları geri alma tarihinden itibaren başlaması işletmelerin şikayetlerine 
konu olmaktaydı.

6728 sayılı Kanunun 43. maddesinin (b) bendiyle KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine eklenen 
paragrafla, iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, 
finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dik-
kate alınması öngörülmüştür. Böylece gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin edinilip aktife alındığı tarihten itibaren iki 
tam yıl geçmiş olması halinde, bu süre içinde söz konusu kıymetlerin varlık veya finansal kiralama şirketlerine devredilip 
geri alınma süresi dikkate alınmayacak ve KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisna uygulanabilecektir.

3- Varlık Kiralama Şirketlerine Devredilen Mal ve Haklara İlişkin KDV’nin İndirilmesi

KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (u) bendiyle, menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık ki-
ralama şirketlerine devri, varlık kiralama şirketleri tarafından kiralanması ve devralınan kuruma geri verilmesi KDV’den 
istisna edilmiştir.

Ancak aynı Kanunun 30/a maddesine göre, kısmi istisna kapsamına giren işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirim ko-
nusu yapılamamaktadır. Buna göre mükelleflerin varlık kiralama şirketlerine devrettiği menkul, gayrimenkul ve maddi 
olmayan varlıkları satın alırken ödediği ve indirim konusu yaptığı vergileri, ilave edilecek KDV olarak beyan etmek 
suretiyle düzeltmeleri gerekiyordu.
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6728 sayılı Kanunun 43. maddesinin (c) bendinde yapılan düzenlemeyle KDV Kanununun 17/4-u maddesindeki istis-
na; her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri 
alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması 
ve devralınan kuruma devri şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca, istisna kapsamında varlık kiralama şirketlerine 
devredilen varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen 
KDV’nin, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 
alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, KDV Kanununun 17/4-u maddesi kapsamında varlık kiralama şirketlerine devredilen mal ve haklar 
için yüklenilen KDV’lerin indirimle giderilmiş olması halinde, herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Yüklenilen 
vergilerin indirimle giderilip giderilmediğinin tespitinde, bu mal ve hakların ediniminden sonra verilen herhangi bir 
döneme ait KDV beyannamesinde sonraki döneme devreden vergi bulunmaması veya bunların ediniminde ödenen 
KDV’den daha düşük tutarda sonraki döneme devreden vergi bulunması esas alınacaktır.

4- Sat-Kirala-Geri Al Sözleşmesi Kapsamında Devredilen Mallara İlişkin KDV’nin İndirilmesi

KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (y) bendiyle, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alı-
nıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi 
sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere 
kiralanması ve devri işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

KDV Kanununun yukarıda sözü edilen 30/a maddesine göre, kısmi istisna kapsamına giren işlemlere ilişkin yüklenilen 
KDV indirim konusu yapılamamakta, gelir veya kurumlar vergisi hükümleri kapsamında gider veya maliyet olarak 
dikkate alınmaktadır. Buna göre mükelleflerin sat-kirala-geri al sözleşmesi kapsamında devrettikleri malları satın 
alımında ödeyerek indirim konusu yaptığı katma değer vergilerini, bunları finansal kiralama şirketlerine devrettiği 
dönemde ilave edilecek KDV olarak beyan etmek suretiyle düzeltmeleri gerekiyordu.

6728 sayılı Kanunun 43. maddesinin (ç) bendinde yapılan düzenlemeyle, KDV Kanununun 17/4-y maddesindeki is-
tisna kapsamına, bu maddenin ihdas edildiği 2/8/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankaları da dahil edilmiştir.

Ayrıca istisna kapsamında devredilen mal ve haklarla ilgili yüklenilen vergilerden indirim konusu yapılan kısım için 
düzeltme yapılmaması öngörülmüştür. Buna göre istisna kapsamında sat-kirala-geri al sözleşmesi uyarınca finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen malların iktisabında yüklenilen ve 
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Bu durumda, KDV Kanununun 17/4-y maddesindeki istisna uygulanmak suretiyle devredilen mallar için yüklenilen 
KDV’lerin indirimle giderilmiş olması halinde, herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Yüklenilen vergilerden 
devir tarihine kadar indirilememiş KDV tutarı bulunması halinde bu tutar, devir işleminin yapıldığı vergilendirme döne-
mine ait KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV satırına yazılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

5- Transfer Fiyatlandırması Nedeniyle Örtülü Kazanç Dağıtımında KDV’nin İndirilmesi

KDV Kanunun 30. maddesinin (d) bendine göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi 
kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV indirim konusu yapılamamaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinde, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur 
farkları ve benzeri giderler ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının 
tespitinde indirimi kabul edilmemektedir. Bu durumda örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilen işlemlerle ilgili alış 
ve giderlere ödenen KDV de indirim konusu yapılamamakta, daha önce indirim konusu yapılmış olan vergilerin ilave 
edilecek KDV olarak beyan edilip düzeltilmesi gerekmektedir.

6728 sayılı Kanunun 44. maddesi ile KDV Kanununun 30. maddesinin (d) bendine eklenen:

“(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile 
Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan fark-
lara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi hariç)”

parantez içi hükümle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı tespit edilse dahi, ithal edilen mal veya 
hizmetlerle ilgili olarak gümrüğe veya sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmiş ve indirim konusu yapılmış olan 
KDV’ler için düzeltme işlemi yapılmaması öngörülmüştür.

6- Teşvik Belgeli Büyük Yatırımlarda KDV İadesi
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KDV Kanununun geçici 30. maddesi ile 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsa-
mında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 
yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, izleyen yıl talep edilmesi halinde 
belge sahibi mükellefe iade olunması öngörülmüştü.

6745 sayılı Kanunla, bu maddede geçen “stratejik” ibaresi kaldırılmak suretiyle, sabit yatırım tutarı 500 milyon liranın 
üzerinde olan teşvik belgeli yatırımlara ilişkin inşaat işleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin yılsonuna kadar indirileme-
mesi halinde iade edilmesine imkân tanınmıştır.

 Yatırımın tamamlanmaması halinde iade edilen KDV, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme 
faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca 6745 sayılı Kanunla eklenen hüküm uyarınca Bakanlar Kurulu, asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla 
veya topluca 50 milyon liraya kadar indirebilecek veya iki katına kadar artırabilecektir.

BAKANLAR KURULU KARARLARI

1- Hayvan Yemi ve Gübrede KDV İndirimi ve İstisnası

2008 yılından 2015 yılı sonuna kadar hayvan yemlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmıştı. 2015/8353 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararıyla 2016 yılı başında bu oran %1 olarak belirlendi. Buna göre saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, 
kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan 
yemleri, küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), 
sorgum ve her türlü fenni karma yemlerde uygulanan KDV oranı %1’e indirildi.

Daha önce genel oranda (%18) vergilendirilen gübre ile gübre imalinde kullanılan hammaddelerden Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilenlerin KDV oranı da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren %1’e indirilmişti.

Ancak aradan bir buçuk ay geçmeden, hayvan yemleri ve gübre ile gübre hammaddelerinin teslimi, tam istisna kap-
samında KDV’den müstesna tutuldu. 6663 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13. maddesine eklenen (ı) bendi uyarınca, 
yukarıda sayılan hayvan yemleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin teslimi ile 
gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin (doğalgaz dahil) tesliminde 10 Şubat 2016 tari-
hinden itibaren KDV uygulanmıyor.

KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamında vergi istisnası uygulayarak satış yapan mükellefler, yüklendiği KDV’leri 
indiremez ise iade konusu yapabilecekler.

2- Katkılı Ekmeklerde KDV Oranı İndirimi

Daha önce, buğday unundan mamul ekmeklerde KDV oranı %1, katkılı ekmeklerde ise %8 olarak uygulanıyordu.

2016/8703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak 
malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını geçmemek 
kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler 
ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmeklerin KDV oranı da %1’e indirilmiştir.

Böylece 5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren yukarıda belirlenen oranlardaki katkılı ekmekler de %1 oranından vergilen-
meye başlanmıştır.

3- Konutlarda Uygulanan KDV Oranında İndirim

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, net alanı 150 m²’nin üzerindeki konutlarda 
KDV oranı %18, net alanı 150 m²’ye kadar konutlarda ise KDV oranı %1 olarak belirlenmişti. 

Ancak bu Kararnamenin 1. maddesine 2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen 6. sıra ile (I) sayılı listenin 11. sırasında 
yer alan net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kap-
samındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), 
lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de 
dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. 
maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18,
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vergi oranı uygulanması öngörülmüştü.

Bu uygulama, yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile 
bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerinde 
geçerli.

Buna göre net alanı 150 m²’nin üzerindeki konutlar ile 150 m²’nin altında olmakla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve arsa birim m² vergi değeri bin liranın 
üzerinde olan konutların tesliminde %18 KDV oranı uygulanmaktaydı.

8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %18 
oranına tabi konutlarda uygulanacak KDV oranı 31 Mart 2017 tarihine kadar %8’e indirildi. 

Bu durumda:

1- Net alanı 150 m²’nin üzerindeki konutlarda 8 Eylül 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında %8, bu tarihten sonra 
%18 KDV oranı uygulanacak.

2- Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan;

a) Büyükşehir belediyesi kapsamı dışında olanlar %1 oranında vergilenecek.

b) Büyükşehir belediyesi kapsamında olmakla birlikte;

 - Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden önce alınan,

- Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra alınmış olsa bile lüks veya birinci sınıf inşaat olmayan,

-  Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra alınmış olup lüks veya birinci sınıf inşaat olmakla birlikte arsasının birim 
m² değeri 500 liranın altında olan,

- Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra alınmış, lüks veya birinci sınıf inşaat olup, arsasının birim m² değeri 500 
liranın üzerinde olmakla birlikte Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı 
alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olan,

konutlarda KDV oranı %1 olarak uygulanacak.

c) Büyükşehir belediyesi kapsamına girip, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra alınan veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak lüks veya birinci sınıf konut inşaatı 
projelerine ilişkin olarak:

- Arsa birim m² vergi değeri 0- 499 lira arasında olanlar %1 oranında,

- Arsa birim m² vergi değeri 500 - 999 lira arasında olanlar %8 oranında,

-  Arsa birim m² vergi değeri 1000 lira ve üzerinde olanlar; 8 Eylül 2016 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında %8, bu 
tarihten sonra %18 oranında,vergilenecek.

GENEL TEBLİĞLER

1- KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No’lu Tebliğ

11 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle, KDV Kanununun 13. maddesine 6639 sayılı Kanunla eklenen (h) bendi kapsamında, 
Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetleri ile Derneğe yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası uygulamasına 
ilişkin açıklamalar yapıldı.

2- KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No’lu Tebliğ 

21 Mayıs 2016 tarihli 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğde getirilen düzenlemeler şunlar.

a) İthalat matrahında azalma

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-1.1.2) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf-
larda, indirim hakkına sahip olan mükelleflerin yaptıkları ithalat işlemlerine ilişkin olarak, ithalattan sonra meydana 
gelen matrah azaltıcı unsurlar nedeniyle fazla veya yersiz ödenmiş olan KDV tutarının, bu mükellefler tarafından in-
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dirim hesaplarına alınmış olması nedeniyle iade edilmeyeceği açıklandı. İthalat bedelinin azalması dolayısıyla ithalat 
sırasında fazla veya yersiz olarak ödenen bu vergilerle ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapıl-
masına gerek bulunmamakta. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlarda 
da bu şekilde hareket edilecek.

Bu uygulama yurt dışından temin edilen hizmetler için de geçerli olup, gayri maddi hak ödemeleri dahil olmak üzere 
hizmet ithalinde sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip ödenen işlem bedelinin azalması halinde indirim düzeltilmesi veya 
iade talep edilmesi söz konusu olmayacak.

b) ÖTV tebliğlerine atıfta bulunulan ifadelerin değiştirilmesi

ÖTV genel tebliğleri, kapsamına giren mallara ilişkin listeler itibariyle birleştirildiğinden, KDV Genel Uygulama Tebliğin-
de atıfta bulunulan eski ÖTV tebliğlerine ait ifadeler, yeni ÖTV genel tebliğlerine uygun olarak düzeltildi.

c) Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) sonuna eklenen paragrafla, Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebep 
halinin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede vergi ödevleri ertelendiğinden, mükelleflerin mücbir 
sebep halinde bulunduğu süre içerisindeki kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı, vergi-
nin tamamının satıcılar tarafından beyan edilip ödeneceği belirtildi.

d) Ağaç ve orman ürünlerinde KDV tevkifatı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.6.1) bölümünün ikinci paragrafında değişiklik yapılarak, ithalatçılardan 
veya 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan idare, kurum ve kuruluşlardan ağaç ve orman ürünü satın alanların 
bunları tesliminde KDV tevkifatı yapılmaması öngörülmüştür. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim 
edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin 
edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklaması yazılacaktır. Ayrıca söz konusu malların ithalatına ilişkin 
fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuru-
luşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilecektir.

e) KDV tevkifatı uygulanan işlem bedelinin değişmesine ilişkin örnek

KDV tevkifatı uygulanan işlem bedelinde değişiklik olması halinde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin olarak KDV 
Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.2) bölümünde yer alan örnekte tevkifat oranı 9/10 yerine 5/10 olarak düzeltilmiş 
olup, örnekteki rakamlar da buna göre değiştirildi. 

f) İhraç kaydıyla teslimlerde iade edilecek KDV

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IVA-8.12) bölümünde yer alan:

“Yüklenilen KDV, Hesaplanan KDV’den büyükse, aradaki fark program tarafından “Teslimin Yapıldığı Dönemde İade 
Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırına aktarılır. Bu tutar, ihracatın gerçekleşip gümrük beyannamesinin/özel fatura-
nın ihraç kaydıyla teslimi yapan satıcıya intikal ettirildiği dönemde “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 
405 kod numaralı işlem türü satırı kullanılarak iade konusu yapılabilir.”

şeklindeki sekizinci paragraf Tebliğ metninden çıkarıldı.

Böylece, ihraç kaydıyla teslimlerde hesaplanan KDV ile yüklenilen vergi arasındaki farkın iade edilmesi şeklindeki 
eski uygulamaya ait örnek tebliğden çıkarılmış, sadece tecil edilen vergiden terkin edilemeyen kısmın iadesine imkan 
sağlanmış oldu.

g) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarına ilişkin KDV istisnası

KDV Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşa-
sı, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin mal teslimi ve inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu istisnanın 
uygulanmasıyla ilgili olarak KDV Genel uygulama Tebliğinin (II/B-6.) bölümündeki “limanlara ve hava meydanlarına 
bağlantı sağlayan demiryolu hatları” ifadeleri “limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları” olarak düzeltildi. 

h) Uluslararası kuruluşlar ile bunlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına KDV istisnası

KDV Kanununun Geçici 26. maddesinde 6637 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak KDV Genel Uygulama 
Tebliğinin (II/E) kısmının 2. bölümünde yapılan değişiklikle, ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf ol-
duğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bunlara bağlı program, 
fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımına mahsus alımlarında KDV istisnası uygulamasının usul 
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ve esasları belirlendi. Ayrıca söz konusu hüküm gereği, yukarıda belirtilen kuruluşların sosyal ve ekonomik yardım 
amacıyla bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlerinde,  bedelsiz teslim ve hizmetlerinde kullanacakları mal 
ve hizmetleri alımlarında KDV istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da tespit edildi.

ı) Serbest bölgeye hazır beton teslimi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.9) bölümünde yer alan, serbest bölgedeki inşaatlara transmikserle hazır beton 
verilmesi hizmet olarak kabul edileceğinden KDV istisnası uygulanacağına dair (örnek 3) Tebliğ metninden çıkarıldı. 
Bu durumda idare, Türkiye’den serbest bölgedeki inşaatlara hazır beton götürülüp dökülmesi işleminde KDV Kanu-
nunun 17/4-ı maddesiyle düzenlenen istisnanın uygulanamayacağını beyan etmiş oluyor.

j) KDV iadelerinde ortak hususlar bölümüne mahsuben iade başlığı eklenmesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin  (IV/A-2) bölümünün başlığı “Mahsup Yoluyla İade” şeklinde, (IV/A-2.1) bölümünün 
başlığı “Genel Açıklama” şeklinde, (IV/A-4) bölümünün başlığı da “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” 
şeklinde değiştirildi. 

k) YMM raporu ibraz edilmeden mahsuben iade yapılmaması

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-4) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “nakden” ibare-
si çıkarılmak suretiyle, YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iadenin 
yanı sıra mahsuben iade de yapılmayacağı belirtildi. Bu durumda mahsuben iade için YMM raporu ibraz edilmesi 
gereken işlemlerde de aranılan belgelerin ibraz edildiği tarihte mahsup yapılmayacak, YMM raporunun ibraz edildiği 
tarihte mahsup işlemi yerine getirilebilecek. Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar, izleyen bölümlerde açıklan-
dığı şekilde teminat göstermeleri halinde, nakden veya mahsuben iade talebi incelemeye sevk edilmeksizin yerine 
getirilecek, rapor ibraz edildiğinde teminatlar iade edilecek.

l) İade talep dilekçesine “İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” dökümünün eklenmemesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-7) bölümünün üçüncü paragrafının üçüncü cümlesi tebliğ metninden çıkarılmak 
suretiyle, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda alınması uygun görülen belgelerin elektronik ortamda gön-
derildiğine ilişkin “İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” dökümünün iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine ibraz 
edilmesi uygulaması kaldırıldı. 

Vergi dairelerinin muhasebe birimleri tarafından nakden veya mahsuben iade işlemlerinde düzenlenen muhasebe iş-
lem fişine, elektronik ortamda gönderilen listelerin elektronik ortamda bulunduğunu gösteren “İnternet Vergi Dairesi 
Liste Alındısı” eklenmesi yeterli olacak.

İÇ GENELGE

6426 sayılı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Arasında Vergi Muafiyeti Anlaşması” çerçevesinde ortak 
savunma amacıyla ABD’ye veya onun namına hareket eden yetkili makamlara satıcılar veya müteahhitler tarafından 
yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den müstesna tutulmuştur. İstisnadan yararlanacak kuruluşlar veya onun 
namına hareket eden yetkili makamların satıcılara verecekleri belgeyi imzalamaya yetkili olan ABD’nin Türkiye’deki 
birimleri ile istisnadan yararlanacak askeri birimler ve özel firmaları gösteren listeler 5 Ocak 2016 tarihli ve 2016/1 
sayılı KDV İç Genelgesi ile güncellendi.

KDV uygulamasına ilişkin olarak 2016 yılında yapılan düzenlemeler bunlarla bitmiyor. Gelir İdaresi Başkanlığının 
internet sitesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin iki farklı genel tebliğ taslağı yer 
almakta olup, makalenin hazırlandığı tarihte bunlar henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştı.

Bu değişiklikleri sıralarken hatırladığımız bir anıyı paylaşmak isteriz. KDV’nin yürürlüğe girdiği tarihlerde Almanya’da 
düzenlenen teknik işbirliği çalışma toplantısı resepsiyonunda, iki Alman katılımcının hararetle tartıştığına şahit ol-
muştuk. Tercümanımız, tartışan kişilerden birinin Eyalet Maliye Bakan Yardımcısı, diğerinin memur sendikası yetkilisi 
olduğunu, sendika yetkilisinin, o yıl içinde vergi uygulamalarına ilişkin 3 tane genelge çıkarıldığını, vergi idaresi 
çalışanlarının bunları ne zaman ve nasıl inceleyip, anlayıp uygulamaya geçirecekleri konusunda şikayetçi olduğunu, 
Eyalet Maliye Bakan Yardımcısının ise o yıl olağanüstü mali gelişmeler olduğu için 3 tane genelge yayınlamak zorun-
da kaldıkları için üzgün olduğunu ifade ettiğini söylemişti.

Bizler, sadece KDV ile ilgili olarak Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 2 Kasım 1984 tarihi ile yürürlüğe girdiği 
1 Ocak 1985 tarihleri arasında 9 tane tebliğ çıkarıldığını bildiğimizden o tartışmayı anlamakta güçlük çekmiştik. 
Bugün sadece KDV uygulaması ile ilgili olarak yüze yakın kanun değişikliği, 123 tane genel tebliği birleştiren KDV 
Genel Uygulama Tebliği, bu tebliğde değişiklik yapan 6 tana genel tebliğ, 67 tane sirküler, onlarca iç genelge ve genel 
yazı yayınlandığını gözönüne aldığımızda, bizim hâlâ Alman memur sendikası yetkilisinin itirazlarına anlam verecek 
duruma gelmediğimiz anlaşılıyor.  
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MİLAS İLÇE 
YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Muğla Vergi 
Dairesi Başkanı, Milas Vergi Dairesi Müdürü ve SGK Milas 
Merkez Müdürü’ nün konuk olduğu, Milaslı meslek men-
suplarının ev sahipliği yaptığı geceyi Milas İlçe Temsilcileri 
düzenledi. Katılan meslek mensupları ve eşlerinin doyası-
ya eğlendiği yemek gecenin geç saatlerine kadar sürdü. 
Birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde geçen yemekten 
ayrılırken katılanların mutlulukları yüzlerinden okunuyor-
du.
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SGK ALACAKLARININ YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA İLİŞİKİN 6736 SAYILI KANUN 

SEMİNERİ  YAPILDI...
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü koordinatörlüğün-
de 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılma-
sına Dair Kanun hakkında, 25.08.2016 tarihinde Muğla 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kongre sa-
lonunda meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile 
belediyelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını Muğla SMMM Odası Baş-
kanı Mehmet ÇOMAK yaptı. Konuşmasında,turizim sezo-
nun çok kötü geçmesi nedeniyle turizm bölgelerindeki 
mükellef ve işverenler  için  vergi ve sgk yapılandırma-
ları ilk taksitlerinin 2017 yılı mayıs ve haziran aylarından 
başlatılması önerisinde bulundu.

Sunumu yapan Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Da-
ire Başkanı Uğur Ünalan konuşması sırasında 6736 sayılı 
Kanun ile getirilen ödeme kolaylıklarıyla Muğla’da ku-
rum alacaklarının büyük bir kısmının tahsil edileceğine 
inandığını belirtti.

Başkan Ünalan, 30.06.2016 tarihine kadar tahakkuk et-
tiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigorta-
sı primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, 
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para 
cezaları, inşaat ve ihale konulu işlerle ilgili yapılan asgari 
işçiliklerin yapılandırma kapsamına girdiğini açıkladı.

Sunumun ardından Başkan Ünalan, Sosyal Güvenlik Uz-
manı Cağlar Mızrak ve  Ortaca Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürü Özkan Arslan tarafından katılımcıların soruları 
cevaplandırıldı.
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                      YAĞMUR’UN   İÇİNDEN
Yağmur’un içinden baktım,  Dolunay’a

Dolunay’ın coşkusuna, hüznüne…

Yağmur’un içinde uyudum, uyandım

Dolunay’lı gecelerde…

Yağmur’un içinde geldi

                    Dolunaylı gecede, Flamingo’lu sevda…

Dolunay’da buluştu üşüyen parmaklar, sıcacık…

Yağmur’un içinden çık gel geleceksen

                    Çık gel Dolunay…

Yağmur’un içinde savrulan kuşlar, kelebeklerle…

Yağmur’un içinden çık gel

                    Bastırılamayan heyecanla DOLUNAY…

                                                                      Milas, 14/02/2007_Abdullah OKUR

                       UNUT GÖLGELERİ
Unut  gölgeleri , tedirginliği

Günlüğünde yazılan

                Umutsuzluk anlarını.

Bakınca denize Fokai kıyılarından

                 Akarken dağlar…

                      Derken bir kitabın, bir yüzünde

                           Bir sözcük öpüşür.

Sessiz bir çığlığı böler,

        Ağlar uykusunda DOLUNAY…

                                                           Eski Foça, 08/03/2007_ Abdullah OKUR                    



38

SMMM Yasemin KÜÇÜK’ün Poyraz Ege adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

SMMM Ferdi KAYHAN’ın ( 4 yaşındaki Mavi Zelal’ e kardeş ) Alaz adını ver-

dikleri oğlu dünyaya geldi.

SMMM Gülsen ÖZDEN’in Yağmur adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

SMMM Melike TÜRKÜCÜ’nün Danyal Deniz adını verdikleri oğlu dünyaya 

geldi.

SMMM Meltem YAVUZ ÇİFTÇİ’ nin Ebrar Fatıma adını verdikleri kızı 

dünyaya geldi.

SMMM Yasemin ENE ŞİMŞEK’in Osman Efe adını verdikleri oğlu dünyaya 

geldi.

SMMM Muzaffer KARAYER’in Demir Adını verdikleri torunu dünyaya geldi.

SMMM Serkan SUGÖLÜ’ nün Çağnur Adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Miniklere Dünya’ya hoş geldiniz derken, sağlıklı, mutlu ve uzun bir gelecek 

diliyor, ailelerini kutluyoruz. 

(Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)

SMMM Selen SOLAKOĞLU Ahmet Cihan YILMAZ ile evlendi.

SMMM Nail KIZIL Aliye TÜRKCAN ile evlendi.

SMMM Emel GÜNGÖR Melih AKÇAY ile evlendi.

 

Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. 

(Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)

SMMM Şefika ÇETİN KORKUT’un oğlu Salih Görkem sünnet oldu.

SMMM Rafet ALDAĞ’ın oğulları Kemal, Hüseyin Baran sünnet oldu. 

SMMM Ersin SOYSAL’ın oğulları Altan, Affan sünnet oldu. 

SMMM Sevim GÖRGÜLÜ’nün oğlu Necati Emre sünnet oldu.

SMMM Bülent ÇOLAK’ın oğlu Kutalp sünnet oldu.

SMMM Nazli TEKER’in oğulları Cevdet ve Mustafa sünnet oldular.

Tebriklerimizi sunarız. (Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)

  SMMM Abidin AKKUŞ’un babası vefat etmiştir. 

  SMMM Sanem ÖZKAYA’nın babası vefat etmiştir.

  SMMM Hulusi ERBİÇER’ in kayınvalidesi vefat etmiştir.

  SMMM Metin KANATOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

  SMMM Necati BAKICI’nın kardeşi vefat etmiştir.

  SMMM Erdoğan GÜLDEN’in kayınpederi vefat etmiştir.

  SM Hasan ÖZBAŞLI vefat etmiştir.

  SMMM Tanju AYDIN’ın babası vefat etmiştir.

  SMMM Filiz YILDIZ’ın babası vefat etmiştir. 

  SMMM Ersoy NARİN’in kayınpederi vefat etmiştir.   

Merhum ve Merhumelere Tanrı’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

(Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)
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