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Değerli Meslektaşlarım, Değerli Okurlar;
Mesleğimiz açısından her yıl zorlu geçen bir dönemi geride bıraktığımız
bu günlerde herkese bir kez daha merhaba diyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Bu zor dönem, hemen her yıl Aralık Ayı’ndan başlayıp, Nisan sonuna
kadar devam ettiği için buna zaten alışmış durumdayız. Bu sene biraz
daha katlanarak devam etmesinin en büyük nedenlerinden birisi Anayasa
deşiklik tasarısının gündeme gelmesi ve yapılan görüşmeler sonucunda halk
oylamasına yani referanduma gidilmesi olmuştur. Bir yandan referandum
süreci diğer yandan ekonomideki durgunluk ve sıkıntılar nedeniyle bu
süreçte pek çok düzenleme yapılmıştır.
SMMM Mehmet ÇOMAK
Genellikle mali konularla ilgili yapılan bu düzenleme ve değişiklikler her
Muğla SMMMO Başkanı
zaman olduğu gibi en çok biz meslek mensuplarını vurmuştur. Şöyle ki;
Ekonomik sıkıntı içinde olan orta ve küçük ölçekli işletmeler ve esnaf için iki kez KOSGEB aracılığıyla
faizsiz ve elli bin liraya kadar uzun vadeli banka kredisi verilmesi uygulamaya konulmuş, özellikle
birincisinde teknik altyapı ve zaman yetersizliği nedeniyle büyük sorunlar yaşanmıştır.
Esnafların başvurularını yerine getiremeyen ve işin altından kalkamayan KOSGEP görevlileri ile banka
çalışanları, bu işlemleri yapmak muhasebecinizin görevi diyerek Mali Müşavirler ile işletme sahiplerinin
haksız yere sorun yaşamalarına neden oldular. Meslektaşlarım görevleri olmadığı halde, her türlü zorluğa
ve iş yoğunluğuna rağmen bu işin altından kalkmasını bildi.
Aralık 2016 ile Ocak ve Şubat 2017 aylarına ait sigorta primlerini, 2017 yılının Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında ödeme imkanı getirildi. İyi niyetle yapılan tüm uğraşlara rağmen sistem sorunları hala
aşılamadı.
En çok turizm yörelerinde bulunan ve özellikle yaz sezonunda faaliyette bulunan işletmelere büyük yarar
sağlayacağını düşündüğüm, ilave istihdam için işverenlere sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi
desteği sağlanması, bu dönemde uygulamaya konulmuştur.
Konut satışlarında yüzde 18 olan KDV oranının Eylül sonuna kadar yüzde 8’e düşürülmesi, yat, kotra ve
gezinti gemilerinin KDV oranının süre sınırlaması olmaksızın yüzde 1’e indirilmesi, mobilya ve benzeri
bazı ürünlerin yüzde 18 olan KDV oranlarının Nisan ayı sonuna kadar yüzde 8’e indirilmesi, yat, kotra
ve gezinti gemilerinin ÖTV’sinin süresiz “sıfıra” indirilmesi gibi uygulamalar hep bu dönemde olmuş ve
meslek mensuplarının iş yükünü artırmıştır.
Yukarıda belirtilen düzenlemelerin bazıları talep olmadığı halde yürürlüğe konulmuş iken, bütün bu
düzenlemelerin en çok yükünü çeken biz Mali Müşavir’lerin yıllardır dile getirdiği talepler hep göz ardı
edilmiştir. Örneğin, mali müşavirlik ücretlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8’e indirilmesi çok mu
zordur. Yat, kotra ve gezinti gemilerine ait KDV’nin yüzde bir olduğu yerde, yarı kamu hizmeti yapan
bizlerin, yüzde 8’e indirilmesi talebi neden kabul görmez anlamış değilim. Bunu istemekle çok şey mi
istemiş oluyoruz?
Değerli meslektaşlarım, bu kadar yoğun iş arasında hepimizin aynı oranda yeni düzenlemeleri takip
etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, bizleri yakından ilgilendiren iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı,
dönem sonu işlemleri, gelir ve kurumlar vergisi beyanı ve özellikli konular hakkında bu dönemde de
eğitim çalışmaları yaptık. Eğitim çalışmalarına konuşmacı olarak katılan değerli üstatlarımıza ve dört
büyük ilçemizde ikişer kez yapılan sosyal güvenlik düzenlemeleri, teşvikler ve uygulamalar konularında
meslektaşlarımıza önemli bilgiler aktaran değerli Müdür’lerimize teşekkürü bir borç biliyorum.
Değerli meslektaşlarım ve değerli okurlar, 3 Nisan 2017 günü yapılan kurumlar vergisi seminerinin açış
konuşmasında, “Ülke olarak bizim, anayasa ve yasa değişikliklerinden ziyade, mevcut yasaları adam gibi
uygulayacak insanlara ihtiyacımız var. Bizim en büyük sorunumuz adalet sorunudur, bu sadece kamu
adaleti değil, vicdani ve ahlaki adalettir.” Demiştim. O günden bu yana yaşadıklarımız, adalete ne kadar
çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ortaya koymuş, “Adalet Mülkün Temelidir” sözünün boşuna
söylenmediğini herkese göstermiştir.
Adaletin, özgürlüğün, demokrasinin çok olduğu aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle…
Hoşça kalın.
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KISA VADELİ GÜNDEMLERİN SIKIŞMIŞLIĞINA
IŞIK MI?
Osman KARA SMMM
CNN Türk’te Deniz Bayramoğlu’nun bir programında katılımcı
bilim insanları ve astronomların verdikleri bilgiler beni çok heyecanlandırdı.
Ne kadar yanlışlarla dolu olduğumuzu (hurafe, dinsel, etnik
saplantı…). Hırslarımızın anlamsızlığını. Uzak, çok uzak, hayal edilebilenden de
uzak bir yerde, dünyadan otuz dokuz ışık yılı uzaklıkta, bir yıldızın etrafında yedi
adet dünya benzeri gezegenin keşfedildiğini belirtirken bilim insanları, önümüze
koydular bütün açıklığı ile gerçekleri…
Bilim insanları, bugüne kadar keşfedilmiş sistemler arasında “içinde
yaşam bulundurma olasılığı en yüksek olan sistem” yorumunu yapıyorlardı;
TRAPPIST_1 isimli yıldızın etrafında dönen gezegenler için.
Dünyanın delirdiği döneme denk gelmiş talihsiz insan evlatları olarak,
sanırım en sevindiricisiydi Nasa haberine dayandırılan o televizyon programının
konusu ve bilgiler…
Yıldız ve gezegenlerle ilgili ilerleyen yıllarda çok daha fazla bilgi
edineceğiz. Bu sistemin “Güneş”i olan yıldızın güneşten iki bin kat daha az parlak
olduğu ve Jüpiter’den biraz daha büyük olduğu aktarılıyor şimdilik.
Etrafında dönen yedi gezegenin Dünya’ya büyüklük bakımından
benzediğini ve yaşam koşulları barındırabileceği bilgisi de ekleniyor.
oluşuyor.

Bu bilgiler eldeki veriler ışığında iyimser tahmin ve yorumlardan

Önümüzdeki çok yıllar içinde daha net bilgiler elde edileceğini de
söyledi o programda Uzay Bilimciler, Astrologlar…
Bu gezegenlerde oksijen veya metan gibi bileşenlerin varlığını sorgulayabileceklerini,
gerçekten hayat olup olmadığını öğrenebileceklerini, bugün kullanılanlardan daha gelişmiş teleskopların
olacağı tarihe umut bağlıyorlardı konuşmalarında. Çok heyecanlıydılar gelişmeleri paylaşırken.
Nasa’nın 2018’de fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu ve Esa’ca Avrupa’da
konumlandırılacak iki büyük teleskobun 2020 ‘ de kullanıma açılmasıyla daha sağlam veriler elde
edilebileceğini açıkladılar, gök sevinçle…
Bu sistemi araştıran Belçika’daki Liége Üniversitesi’ne bağlı araştırma grubunun lideri Michael
Gillon, sistemin en az beş yüz milyon yıl yaşında olduğunu söylüyor.
Bu tip soğumuş bir yıldız çevresinde dönen gezegen sistemlerinin genellikle dört ila beş trilyon
yıl ömrünün bulunduğunu, yani güneş sistemine benzer sistemlerden bin kat daha fazla yaşadıklarını ekliyor.
Gelelim bizim sulara…
Biz bu bilgilerle ne yapacağız, değil mi? Kısa vadede hayatımızı değiştirecek mi? Teknoloji
sayesinde bugünden hayal edemeyeceğimiz olanaklara eriştiğimiz günleri görebilecek miyiz? Din, ırk, renk
farklıları ve etnik nedenlerle boğazlama ile boğazlanmaların anlamsızlığını anlayabilecek miyiz?
Bu soruların yanıtları konusunda ümitsiz değil bilim insanları. Sahi bilim ve teknolojinin
hayatımızı, algımızı, düşünme şeklimizi ne kadar değiştirdiğini görmek için sadece 20 yıl öncesini
hatırlamak yeterli… İnternetin, mobil cihazların yaşamımıza olan katkısı ve dönüştürücü gücünü hayal
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edebilir miydiniz örneğin. Bir de bugünkü teknoloji ile ancak dört yüz yılda bu yıldız ve gezegenlere
ulaşılabileceğini düşünürsek; etnik, dinsel, renksel dayatma ve kıyımların, savaşların anlamsızlığını
düşünebiliyor musunuz?
İster konu “dünya üzerindeki” teknoloji olsun, ister evrene dair konular olsun, büyük keşiflerin
insanlık açısından en öğretici tarafı, bilim ve teknolojinin somut olarak hayatımıza kattığı değişim ve bilgi
miktarı değil aslında…
Bu haberler bir “uyanış anı”na neden oluyor insanoğlunda.
Belki de en çok bu yüzden meraklanıyoruz “uzay” konularında…
Biz küçücük, anlamsız, kısa vadeli gündemlerle sıkışmış evrenimimizde, kendi dışımızdaki
hayatın büyüklüğünü ve yüceliğini göremezken…
Bugün dünyaya kazık çakmış gibi davranan insanların gündemlerinin manasızlığını hatırlatıyor
bu sayılar, bu büyüklükler…
Dört trilyon yıl yaşayan bir sistem…
Işığın otuz dokuz yıl gittiği mesafe kadar uzakta… Ya daha uzakları düşünebiliyor musunuz?
Yakın zamanda incelenmek için tespit edilmiş benzer üç bin beş yüz sistemin var olduğunu,
Güneş Sistemimizin Samanyolu Galaksi’si içerisinde yer aldığını ve galaksimizin çok az bölümünü
gözlemleyerek bilgilenebildiğimizi, galaksimizin binlerce galaksilerden biri olduğunu hayal edebiliyor
musunuz?
Düşünün, milyonlarca yıl uzakta, yaşam formu barındırma olasılığı olan sistemleri…
Sadece coşku verici bir bilgi olmakla beraber, tüm bu bilgiler evrendeki yerimizi, zaman
çizgisindeki kısacık varlığımızı ve “önemimizi” algılayabilmek için de ibretlik bir duruma işaret etmiyor mu
bu bilimsel bulgu ve gözlemler…
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25 Ocak 2017 de Marmaris, 27 Ocak 2017 de Milas,
30 Ocak 2017 de Ortaca ilçelerinde, 1 Şubat 2017
günü Oda Hizmet Binasında Sosyal Güvenlik Mevzuatı
uygulamaları ve yeniden düzenlemeler konusunda
bilgilendirme toplantıları yapıldı.
SGK İl Müdürü Ahmet EKECAN ve SGK İl Müdür
Yardımcısı Özkan ARSLAN’ın konuşmacı olarak görev
aldığı toplantılarda;
-

Sağlık yardımlarından faydalanma koşulları

-

Yaşlılık emekliliği şartları, maluliyet aylığı şartları,
ölüm aylığı şartları,

-

Borçlanmaların hangi koşullarda yapılacağı,

-

Güncel değişikliklerden ise
o

İşten ayrılış bildirgesinin verilme süresi,

o

İşe giriş tarihinin değiştirilmesi,

o

Kısmi süreli çalışanlarla ilgili genel sağlık
sigortası,

o

Lise ve üniversite mezunlarına sağlık
yardımları,

o

Ev hizmetlerinde çalışanların
sigortalılıkları,

o

Asgari ücret destek teşviki uygulanması,

o

Zorunlu bireysel emeklilik uygulaması ve
teşvik uygulamaları

Konuları ele alındı.
Meslektaşlarımızdan gelen sorulara ve güncel sorunlara
cevapların arandığı soru-cevap bölümüyle sona eren
toplantıların son gününde konuşmacılara teşekkür
plaketleri Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK tarafından
takdim edildi.
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MUTLU OLMAK KOLAY
Mutlu olmak kolay. Zor olan mutsuz olmak için
bahaneler aramanın beyhude gayretidir.
Her canlı kendi nevinden olanlarla bir arada
bulunmaktan hoşnut olur.
Uykuda olan bir topluluğu, cemiyeti uyandırmak
öncelikli olarak, ilgi ve alakalarını celbedecek, onların
odaklanmalarını sağlayacak ortak noktaları tespit edip,
üzerinde titizlikle çalışılmak, plan proğram yapmak, bir
sistem çerçevesinde hareket etmekle mümkündür.
Aynı duygu, düşünce, fikir ve ideal birlikteliği; kalplerin
birlikte çarpmasına, coşkun seller gibi taşıp çağlamasına,
aynı hedefe yürüme şevk ve heyecanının uyanmasına vesile
olur.
Milli birlik ruhunu keşfetmiş, inançlı bir şekilde aynı
hedefe yürüyen insanlar, sulh ve sükun içinde olmaları
halinde kültürel değerlerini geliştirecek faaliyetlere büyük

Bestami ŞİNİK
Disiplin Kurulu Başkanı

bir mutlulukla katılmak isteyecek yardım taleplerini asla geri çevirmeyecektir. Yeter ki onlara bütünün
bir parçası olduğunu hissettirin. Nazik davranın, hürmet edin. Tolere edilebilecek ufak tefek yanlışlara da
müsamaha gösterin.
Kırmayın, incitmeyin. Gönül yıkan değil, gönül alıcı olun. Müşfik ve fedakar olun. Nobran, kibirli
olmak yerine, alçak gönüllü, mütevazı, hoşsohbet, sözü dinlenen, öğüt alınan, dikkate alınan olun.
Sık sık bir araya gelmek için güzel bahaneler bulun. Birlikte olmayı, güzellikleri birlikte paylaşmayı
teklif edin.
İnsanların mutlu günlerinde davet edilirseniz mutlaka yanlarında olmaya gayret edin, elemli ve kederli
günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösterin, mutluluklarını paylaşın ki; çoğalsın, üzüntülerini paylaşın ki
azalsın, unutmayın, dostlar iyi günde davet edilirlerse, kötü günde davet beklemeksizin gelirler.
Yakınlarınızı ve dostlarınızı unutmayın. İletişim imkanları’nın bu kadar arttığı dünyamızda sıcak bir
“nasılsın, özledim, seni seviyorum, sesini duyduğum için bahtiyarım” ve benzeri gönül okşayıcı sözler
söyleyene gönül huzuru, söylenene ise yaşam sevinci, muhabbet ve neş’e verir, ufak tefek kırgınlıkları
giderir, yalnızlık duygusuna kapılmayı önler olumsuz ruhi hezeyanları bastırır, Yaşama bağlılığı güçlendirir.
Hiç kuşkusuz unutulanlar unutanları asla unutmazlar.
Bir teşekkür, güleryüzle söylenen birkaç tatlı kelam dünya hazinelerini verseniz elde edemeyeceğiniz,
sevgi ve sempati yağmurlarında ıslanmanızı sağlayacaktır.
Üstelik bunları yaptığınızda inançlarınızın size vermiş olduğu mutluluk formüllerini de uygulamış,
bunun gönül huzurunu, ibadet şevkini yaşamış olursunuz.
Aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli husus, Dünya’nın geçiciliğini dert etmek yerine
bahşedilen her anı kendimiz, yakınlarımız, cemiyetimiz, vatanımız ve insanlığın yararına sarf edilecek en
kıymetli değer olarak kabul etmektir.
Atalarımızdan aldığımız bilgi, kültür, deneyim, hayat tecrübeleri ve değerler bütününü üzerine olumlu
bir takım katkılar sağlayarak gelecek nesillere aktarmak en başta gelen görevimizdir.
İnsanlık için katkı sağlamaksızın geçirilen bir ömür heba olmuş demektir.
Kederden uzak, yaşama pozitif bakan, insanlar için yaratılmış eşsiz güzelliklerle bezenmiş,
yaşadıklarından, bilginin ve bilimin ışığından feyz alan, bunu gerektiği şekilde topluma hizmet için
kullanan insanlar gurubuna dahil olabilmemiz ümidi ile……
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1-7 Mart Muhsebe Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hafta nedeniyle basın açıklaması yapan Oda Başkanı Mehmet
ÇOMAK açıklamasında ;
Mesleğin önemini, meslek sorunlarını ve çözüm önerileri ile
meslek mensuplarının talepleri konularına değinerek talep ve
çözüm bekleyen sorun ve talepleri şöyle sıraladı.
-Beyanname gönderme sürelerinin kesin olarak belirlenmesi,
olağan üstü durumlar dışında süre uzatımına gidilmemesi,
-Beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek
mensuplarımıza verilmesi,
-Bağımsız denetim olgusunun hayatın her alanında yaşama
geçirilmesi için gerekli yasal ortamın hazırlanması,
-Denetimin olmadığı her yerde suiistimallerin, yolsuzluk ve
usulsüzlüklerin kaçınılmaz olacağı bilinciyle denetim alanları
ve standartlarının belirlenmesi,
-Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için AB kriterler ve
limitlerinin esas alınması,
-Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili
sorunun çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun
oluşturulması,
-Düzeltme amacı ile verilen Ba – Bs Formları için özel
usulsüzlük cezası uygulanmaması,
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması
gereken yönetmeliğin biran önce hayata geçirilmesi,
-478 Nolu VUK Genel Tebliği ile getirilen meslek
mensuplarına 3 yıl süre ile mesleki faaliyetten alıkoyma
cezasının anayasa ve diğer kanunlara aykırı olması sebebiyle
kaldırılması,
-TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen “Sürekli Mesleki
Gelişim Yönetmeliği” ’nin bir an önce yayınlanması,
-Serbest Meslek faaliyetlerinde KDV oranının % 18’den % 8’e
çekilmesi ve KDV’yi doğuran olayın tahsilata bağlanması,
-Vergi kayıp ve kaçağına neden olan basit usulde
vergilendirme kapsamının daraltılması,
-Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk
hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi,
-Çok yüksek olan özel usulsüzlük ve idari para cezalarının
makul seviyelere indirilmesi,
-Mükelleflerle tüketiciler arasında pazarlıklara neden olan
KDV oranının düşürülerek tüm mal ve hizmetler için % 10 ve
tek oran olarak uygulanması.
Çeşitli etkinliklerle kutlanan haftada; Muğla-Menteşe’ de ve
Marmaris’ te düzenlenen geceye çok sayıda meslek mensubu
katıldı. Eğlence ve sohbetlerin ön planda olduğu geceye
katılan meslek mensupları ve eşleri geç saatlere kadar eğlenip
hem kutlama yaptılar hemde stres attılar.
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THALES…
SMMM Osman KARA

Günlerden bir gün, yörenin varlıklısı çizgilerinin
üzerinden yürüyerek geçmiş. Yazılanlar karışmış,
çizilenler bozulmuş. Üstüne üstlük kırk yamalıklı
hırkanla geçeceğim yerlere çizgiler çiziyor, ayağıma
dolaşıyorsun. Çekil önümden demiş. Bilim adamı

Apollon Tapınağı
Tarım ekonomisinde Zeytin ve Zeytinyağının
öneminin çok fazla olduğu bölgemizde yaşayıp;
Zeytin ve Zeytinyağına ait mitolojik anlatılara
duyarsız kalamazdım. Her şey;

Liman Girişi
Thales bu duruma çok üzülmüş. Üzüntüsü öfkeye
dönüşmüş. Hıncını bilim adamı gibi almış.
O zaman her şey tarıma bağlı ve
tarım da insanların tek geçim kaynağı Zeytin ve
Zeytinyağıymış. O yıllarda korkunç bir kuraklık
başlamış. Toprak hiç ürün veremez olmuş. Peş
peşe devam eden kurak yıllar halkı yoksullaştırmış.
Zenginler şaşkın hale düşmüş. Ancak bilim insanı
Thales doğayı yakından takip etmekteymiş. İklim
döngüsünün o yıl verimliliğe döneceğini gözlemiş.
Başlamış tüm zeytinlikleri ve zeytinyağı işliklerini bir

Liman Girişi
“Milet bölgesinde kırk yamalıklı hırkasıyla
Thales adında bir bilim insanı yaşarmış. Tozlu
yollar defteriymiş. Bu deftere geometrik şekiller
çizer, matematiksel işlemler yaparmış.

Tahales Okulu Geometrik Şekillleri
yıl vade ile kiralamaya. Herkes şaşırmış, bu insan deli
mi? Niye böyle yapıyor yoklukta diye. Bilimin gücü ve
önemini, doğadaki döngüyü bilemediklerinden.
O yıl öyle güzel bir mevsim olmuş. Bol

Nehir Tanrısı

9

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Denge 168
Çocuğa kurtlar bakar.
Daha sonra çobanların büyüttüğü
Miletos, Anadolu’ya gelerek Menderes Nehri’nin
kızı “Kyane” ile evlenerek “Miletos” şehrini kurar.
Bu gün Aydın İli, Didim İlçesi sınırları

Apollon Tapınağı Devrilmiş Sütun
yağmur yağmış. Öyle bir ürün olmuş, öyle bir ürün
olmuş ki; bütün ambarlar Zeytin ve Zeytinyağı ile
dolmuş. Yörenin zenginleri bile Thales yanında işçi
olarak çalışmak zorunda kalmış. O bilim insanı

Tahales Okulu Öğrencisi
içerisinde kalmaktadır. Ülkemizin önemli Milli
Parklarından Güzelçamlı Milli Parkının ve yarım
adasının güneyindedir. Priene, Milet ve Didyma
antik yerleşkelerinden oluşmaktadır. O zaman
Latmos Körfezi’nin kenarında yer almasına
rağmen; bu güne gelinceye kadar Menderes Nehri
alüvyonları ile denizi ileriye kovalamış ve Latmos’u
( Bafa Gölü) göl haline getirmiştir. Bu gün Milet
Antik Kenti denizden 5 ile 6 km. içeride kalmış
durumdadır.

Apollon Tapınağı
ahaliyi toplamış, tüm bu ürünler sizindi, şimdi
aranızda eşitçe paylaşın demiş ve yaşadığı olayı
anlattıktan sonra yine tozlu yollardaki geometrik
çizgilerle hesaplarına dalmış.”
Bu mitolojik hikaye ile başladı. Başladım Thales kim?
Ve sonrasında kimler vardı? Nerede yaşamışlardı?
Araştırmaya.

Tahales Dönemi Yaşamı

Milet Anfi Tiyatro
Milet ismi mitolojik açıdan Apollon ile ilgilidir.
Apollon ile Girit Kralı Minos’un kızı Akkaballis;
Akkallis’in üç çocuğundan bir olan “Miletos’a”
Minos’un kötülük yapmaması için onu dağa bırakır.
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Milet M.Ö. 7. ve 6. yüz yıllarda en parlak
dönemini yaşamıştır. Miletliler özellikle M.Ö.
6. yüz yılda deniz ticaretini ele geçirmelerinden
sonra Akdeniz ve Karadeniz’de kurdukları
koloniler sayesinde etkinliklerini çoğaltmış ve
zenginleşmişlerdir. Giderek Milet, İyon dünyasının
başkenti haline gelmiştir.
Yine bir mitolojik efsaneye göre; bir baş
tanrı (tanrılar tanrısı) Zeus ile bir Miletli köylü,
Milet Agorasında tartışırlar. İkisi de bir türlü geri
adım atmayınca, tartışma uzayıp gider. Sonunda
canı sıkılan Zeus, tanrılar tanrısı olmanın
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merak duygusuna sahip olmalı. En doğal görünen
gerçekleri bile sorgulayabilmelidir. İşte Milet’te
bu iki koşulun bir araya gelmesiyle, tarihin gerçek
anlamdaki ilk filozofu kabul edilen Thales ve onun
devamında; Anaksimonos, Aleksimandros, Pisagor,
Filolaos, Alkmaion, Archytas, Demokritos ve
Leukippos çıkmıştır.
Babillilerden aldığı astronomi bilgisi
ve Mısır’dan getirdiği söylenen geometri bilgisi
dışında Thales’in asıl önemi, aklına takılan

Liman Girişi Batı Cephesi
ayrıcalığını kullanarak tartışmayı sonlandırır. “Bana
bak, beni daha fazla kızdırma, şimdi bir şimşek
çakar, seni cayır cayır yakarım!” demiş. Miletli köylü,
korkmak bir yana, gayet sakin şekilde , “Koca Zeus,
bu öfkenle haksız olduğunu nasıl da kanıtladın…”
der. Hikayenin sonunda Miletli köylünün akıbetini
bilen yok; fakat kesin olan şu, Miletlilerin tanrıyla
özdeş bir düşünce yapısına sahip olduğudur…
Apollon Tapınağı Sütun Ayakları
sorularda; “Neyin var olduğu”ve “neyin gerçek
olduğu” gibi sorular sayesinde Thales, o güne
dek doğadaki her olayı ayrı bir tanrının varlığına
bağlayan mitolojinin ötesine geçerek; her şeyin
nedenini, doğanın kendisinde aramaya başlamasıdır.
Thales ve öğrencilerinin “Fizikler Okullu”, “ Milet
Apollon Tapınağı Meclis Girişi
Bundan tam 2600 yıl önce, akılcı düşüncenin ve
felsefenin temellerinin bu şehirde atılmış olması da
tesadüf değildir.
Aristotales’e göre, felsefenin gelişmesi
için iki ön koşul vardır. Öncelikle, felsefe yapacak
kişinin “ tuzu kuru “ olmalıdır. Yani o kişi,
maddiyat kaygısına düşmeden kendisini sadece
düşünmeye verebilmeli. İkincisi, kişi gerçek bir
Apollon Tapınağı Sütun Ayakları

Apollon Tapınağı Sütun Ayakları

Okullu” diye anılması ve pozitif bilimin temellerini
attıklarının söylenmesi de bu yüzden olsa gerek.
Thales ile başlayıp Sokrates’e uzanan
düşünürler; Anadolu’muzun düşünürleridir. Felsefi
projeleri asıl, nihai ilkeyi bulmaya ve dış dünyanın
doğasını çözmeye yönelikti. Şeylerin maddi ilkesini,
kökenlerini ve yok oluşlarını algılamaya
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uyum gören Pisagor, insan ırkını aynı şekilde kendi
içinde uyumu yakalamış bir hayat sürdürmeye sevk
etmeyi amaç edinmişti. Öğretisi etrafında toplamış
olduğu; Pisagorcular olarak bilinen Filolaos (M.Ö.
470-380), Alkmaion ve Archytas (M.Ö. 428-347)
bulunur. Sokrates öncesi düşünürler içerisinde
önemli düşünürlerden birisi de Heraklit’tir (M.Ö.
535-475). Doğada bulunan her şeyin aralıksız
bir değişim içinde bulunduğunu ve logos adını
verdiği dinamik, sonsuz bir yapı tarafından bir

Apollon Tapınağı Sütun Ayakları
çalışmışlardır. İlk düşünürler olarak şeylerin ussal
birliğini vurgulayarak, dış dünyanın mitolojik
açıklamalarını reddettiler. Thales’in döneminde
(Sokrates öncesi düşünürler);
_Her şey nereden geliyor?
_Her şeyin yaratılış kaynağı nedir?
_Doğada bulunan şeylerin çoğul oluşlarını nasıl
açıklarız?
_Matematiksel olarak doğayı nasıl tanımlarız?
sorularını sorgulayarak, bu konulara cevap
aramışlardır.

Apollon Tapınağı Güney Cephesi

Apollon Tapınağı Meclisi
Sokrates öncesi düşünürler
Anadolu’nun batısında yer alan Milet’tendiler.
Thales (M.Ö. 624-546) Yunan felsefesinin
babası sayılır. Thales’in öğretileriyle bilime yön
veren Miletli düşünür, ilk kez felsefi yapıtlar
veren Anaksimandros’tur (M.Ö. 610-546).
Anaksimandros ilk maddeyi tanımlanamaz,
sınırsız olarak düşündü; bu düşüncesine göre bu ilk
maddenin bir özelliği yoktu, sıcak-soğuk, nemlikuru gibi karşıtlar farklılaşarak bu maddeden
çıkıyorlardı. Kendisinden genç çağdaşı Anaksimenos
(M.Ö. 585-525), her şeyin başlangıcını oluşturan
esas maddeyi, kalınlaşıp incelerek ateşe, rüzgara,
bulutlara ve toprağa dönüştüğünü varsaydığı hava
olarak kabul etti. Batı Anadolu ve Samos (Sisam)
adasında yaşamış, felsefeyi pratik yönden inceleyen
düşünür İyonyalı Pisagor (M.Ö. 582-496)’dur.
Dünyada sayılar üzerine kurulmuş mükemmel bir

arada tutulduğunu öne sürdü. Heraklit, bu sonsuz
yapıyı temsil etmesi için ateşi kullandı. Her şeyin
kökeninin ateşten geldiğini ve asla bitmeyen bir
süreç ile ona döndüğünü varsaydı.
Thales’ten sonra Sokrates’ten önce
M.Ö. 5. yüz yıl düşünür, felsefeci ve bilim adamları
Leukippos ve öğrencisi Demokritos’tur. Bu
bilim insanları; İlk ve kesin materyalist sistemin
öngörücüleridir. Materyalist sistem atomlar
öğretisiydi. Atomları sayısız sayıdaki, bölünmez,
niteliksel olarak benzeyen fakat biçimleriyle
birbirinden ayrılan temel maddeler olarak
tanımladılar. Bu öğretiye göre atomlar, sonsuz

Apollon Tapınağı Meclisi
boşlukta devinerek, çarpışarak ve birleşerek,
atomların çeşitlerine, sayılarına, biçimlerine ve
dizilişlerine göre farklılıklar gösteren cisimleri
oluşturuyordu. Kainatın oluşumuna ait önemli
bilgilerdi. Sokrates öncesi ve Thales sonrası
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ölçmeyi hesaplamıştır. Aynı zamanda Nil Nehri’nin
yükselmesinin rüzgara bağlı olduğunu bulmuştur.
Etesios rüzgarı denilen rüzgarın nehrin tersine
eserek onun denize dökülmesini engellemesini
ve suları nehir yatağından taşırdığını gözlemiş ve
tesbitlemiştir. Doğa olaylarını iyi gözlemlediğinin
önemlilerindendir. Thales aynı zamanda Matematik
alanında da çığırlar açmış birisidir. Eski Yunan
bilginlerinden Kallimakos’un aktardığı bir düşünceye
göre denizcilere, kuzey takım yıldızlarından Büyük
Ayı yerine Küçük Ayı’ya bakarak yön bulmalarını
Apollon Tapınağı
öğütlemiştir. Aynı zamanda Mısırlılardan geometriyi
öğrenip Anadolu’ya (Yunan’a) taşımıştır. Bulduğu bazı
düşünürlerin sonuncusu ise Sinoplu Diyojen’dir.
geometri teoremleri şunlardır;
Diyojen “Milet Okulu’nun” başta havayı ilk madde _Çap çemberi iki eşit parçaya böler.
olarak tanımlayan ilkesi olmak üzere birçok ilkesini _Bir İkizkenar Üçgenin taban açıları birbirine eşittir.
kabul eden bütün parçalardan oluşur, ancak
_Köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı dik
parçalar tek tek bütünü yansıtmazlar, belirlemezler açıdır.
esasında bir düşünürdü. Doğal süreçleri bu ilk
_Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar
maddenin seyreltmesi ve yoğunlaşması ile açıkladı. birbirine eşittir.
_Tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen
çizilebilir.
_Genelleştirilmiş ve herkesin çok iyi bildiği Thales
teoremi veya eşek bağıntısı teoremi.
Thales’in o günden bu günlere ışık tutan tesbitleridir.

Apollon Tapınağı Ön Cephe
Ayrıca Anaksagor’un kozmik (Evrenle ve onun
genel düzeniyle ilgili) düşünceyi de benimsemiştir.
Tüm bu düşünür ve düşüncelere temel oluşturan;
“Fizikler Okulu”, “Milet Okulu”’nun temellerini
atan Thales ise her şeyin tanrılarla dolu olduğuna
inanmış olabilir. Ona göre dünyada Tanrısal
olmayan hiçbirşey yoktur. Tanrısal gücü, mıknatıs
taşındaki çekme kuvveti gibi bir esas olarak
kabullenmiş görünürdü. Thales maddenin ilk öğesi
olarak suyu ileri sürmüştür. İlk öğe olduğundan
dolayı, toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve
dünyanın su tarafından taşındığını söylemiştir.
Thales tarihte bilinen ilk ameliyatı yaparak tıp
tarihinde de çok önemli bir çığırı açmıştır.
M.Ö. 28 Mayıs 585’ te gerçekleştiği
kabul edilen güneş tutulmasını önceden hesaplayıp
haber vermesiyle asıl üne kavuşmuştur Thales.
KAYNAKLAR.
Astronomi ile uğraşan ve gün dönümlerini
-Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi.
önceden hesaplayan bir astronomdur. Gölgemizin
-Dumont Jean Paul, Antik Felsefe.
bizimle aynı uzunlukta olduğu zamanı gözleyerek,
-Didim ve Milet müzesi broşür ve belgeleri.
Mısır pramitlerinin gölgelerinden boylarını
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İŞ HUKUKU VE İSTİHDAM
TEŞVİKLERİ SEMİNERİ
YAPILDI...
İş hukuku ve istihdam teşvikleri konulu eğitim
semineri Oda Binamızda yapıldı.

Seminerin birinci bölümünde Muğla İşkur
Müdürü İlyas SARIYERLİ, İŞ Kur Muğla İl
Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve istihdamla
ilgili teşvikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Ömer İlker Güven’ in konuşmacı olduğu ikinci
bölümde;
- Ücret kavramı, ücretin çeşitli kanunlardaki tarifi,
ücretin unsurları, ücretin belirlenmesi, ücretin
ödenmesi, ücretin ödeme yeri, ödeme zamanı, iş
sözleşmesinin feshi, ücretin ödeme biçimi, ücret
hesap pusulası, ücret hesap pusulasının içeriği,
ücret kesme cezası, asgari ücret uygulaması,
ücret türleri ile prim ve ikramiye uygulamaları,
fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil
ücreti, yıllık ücretli izin, iş sözleşmesinin feshi ve
sonuçları, iş sözleşmesinin unsurları, işveren ve
işçinin yükümlükleri, iş sözleşmesinin türleri, iş
güvencesi ve kapsamı, iş sözleşmesinin feshinde
düzenlenecek belgeler. Konularının ele alındığı
ve enine boyuna değerlendirildiği seminer sorucevap bölümüyle sona erdi. Konuşmacı Ömer
İlker GÜVEN ve İlyas SARIYERLİ’ ye teşekkür
plaketleri Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK
tarafından verildi.
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İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
Değerli meslektaşlarım ;Kurumlar Vergisi 32/A maddesi,

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan
yatırımlardan elde edilen kazançların, Yatırımın kısmen veya
tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren
Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar
üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağına hükmetmiştir.
İndirimli kurumlar vergisi için yapılan yasal düzenlemeler
öncelikle KVK madde 32/A da yer almakta olup 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, KVK
1 Seri numaralı Genel tebliğ ve 12 Seri numaralı KVK Genel
Tebliği ilgili konuyu düzenlemektedir. Ayrıca 27.01.2017
tarihli 6770 sayılı Kanun’da da bu konuda yenilikler
bulunmaktadır.
YMM Esra Deniz DEMİRÇALI

Tanımda geçen Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar
vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen
vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını,
bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle
bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar
vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın
tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
Öte yandan Bakanlar Kurulu, yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek
parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca
sınırlandırmaya yetkili olup bu yetki çerçevesinde çıkarılan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı ve
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Karar
uyarınca arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar
vergisi uygulamasına konu edilemeyecektir. Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa,
royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmayacaktır.
Yatırım Kapsamına Giren İktisadi Kıymetler ,Bina, Makine, tesis ve cihazlar, Araçlar, edavat, mefruşat
ve bina demirbaşları, Gayri maddi Haklar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. maddesinin 3.
fıkrasında düzenlenen hükme göre; teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi
olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit
yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.ve Petrol Kanunu ve Maden Kanunu’na göre yürütülen arama ve
sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen harcamalardır.
Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak ilgili teşvik
belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması esastır.
Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013
tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma
katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Mükelleflerin, 6322 sayılı Kanunla yapılan bu
değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri
kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına
mahsuben;
a) Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve
b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak
üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına
indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
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6770 Sayılı Kanunla da ilgili konuda değişiklikler yapıldı.13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim
faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap
döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun
birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim
faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli
uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla
ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”
Yine ayrıca aynı kanunla 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici madde eklendi.
GEÇİCİ MADDE 9- (1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100”
şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.”
İşlerinizde başarılar dilerim.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATI
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VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen
Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde,
Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin
BAYAR ve Grup Müdürleri Oda Yönetim
Kurulumuzu ziyaret ederek, haftayla ilgili
yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında
bilgi verdi. Ziyaret esnasında güncel
vergi uygulamaları ve yaşanan sorunlar
ile çözümleri konusunda karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.
Marmaris ilçesinde ise Oda Kurullarında
görevli meslek mensupları Vergi Dairesi
Müdürü Ali Rıza DURAK’ ı makamında
ziyaret etti. Akşam vergi dairesi çalışanları
ile meslek mensuplarının oluşturduğu futbol
takımları arasında halı sahada dostluk maçı
yapıldı.
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GELİR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR VE BEYAN SEMİNERİ
YMM Selahattin GÖKMEN’ in konuşmacı olduğu “2016
Yılı Şahsi Gelirlerin Beyanı ve Vergilendirilmesinde
Özellikli Konular” konulu eğitim semineri 7 Mart 2017
günü Oda Binamızda yapıldı.
Seminerde;
- Gelir Unsurları,
- Vergi İndirimi,
- Beyan Edilmesi Zorunlu Olan Gelirler,
- Site Yöneticilerine Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi,
- Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarının
Vergilendirilmesi,
- Gayrimenkullarin Elden Çıkarılmasında Değer Artış
Kazancı,
- Arsa Karşılığı Alınan Dairelerin Satışının
Vergilendirilmesi
- Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti ve Beyanında
Tartışmalı Konular
- Beyanname Verilemeyen Haller
- Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler
Konularının ele alındığı ve örneklerle anlatıldığı seminer
soru - cevap bölümü ile sona erdi. Sunumu yapan YMM
Selahattin GÖKMEN’ e teşekkür plaketi verildi ve salonda
bulunan katılımcılarla toplu hatıra fotoğrafı çekitirildi.
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Osman Kara SMMM
İnsan olduktan sonra diğer olunacakları öğrenemediğimizden, bazı günlerin bazı esaslara
hitamından bir günü daha yaşadık. Dünya Emekçi Kadınlar günü.
Birbirimize gereken saygı ve önemi, eşitlikçi zeminde algılayamadığımızdan; üstünlükler ve
egemenliklerle uğraşıyoruz. Haklara saygı ve eşitlikçiliği insani zeminde uygulayamıyoruz. Derken nakdi
olarak ne kaybettiğimizi düşünmeye ve kaleme almaya çalışırken; bir makale dikkatimi çekti ve aynen
aktarma ve paylaşma gereği hissettim.
Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Melis Alphan’ın “Kadınların çalışmaması = 12 trilyon dolar
kayıp” başlıklı makalesi:
“Kalkınmak için toplumsal cinsiyet eşitliği şart derken kimse boş konuşmuyor.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar iş hayatına erkeklerle eşit katılsa, küresel ekonomiye
12 trilyon dolar daha eklenecek.
Kadınların üstlendiği ücretsiz işlerin, görünmeyen kadın üretiminin, karşılıksız emeğinin değeri
ve ekonominin kaybı 12 trilyon dolar.
Küresel GSYH’nın yaklaşık yüzde 13’ü, Skillsoft’un Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika,
Asya Pasifik ve Asya’da yaptığı “Kadınların İş Gücüne Etkisi” başlıklı araştırmaya göre; kadınlar eğitimde
fırsat eşitliğine sahip olsalar bile, iş hayatında erkeklere göre çok daha fazla engelle karşılaşıyor ve kariyer
merdivenlerini daha yavaş tırmanıyor.
Malum kadınların rol ve becerileri konusunda önyargılar had safhada; üst yönetim de kadınların
iş yaşamında ilerlemesi konusunda sorumluluk hissetmiyor.
Katılımcıların çoğu, çalışan kadınların karşılaştığı en büyük sorunun iş ve özel hayat dengesi
olduğunu düşünüyor.
Erkekler aile, ev veya kariyer arasında seçim yapmak zorunda kalmazken, kadınlar tam tersi.
Bu nedenle kadınlar işe erkekler kadar odaklanabilme şansına sahip değil.
Çocuk bakımı, yemek pişirme, temizlik; dünyadaki ücretsiz işlerin yüzde 75’i kadınlar tarafından
yapılıyor. (McKinsey Global Institute, 2015)
Katılımcıların yüzde92’sine göre, dünya genelinde yönetici seviyesindeki kadınların sayısı
yetersiz. Ve bu doğru. Fortune 500 şirketlerinin sadece yüzde 5’ini kadınlar yönetiyor. Şirketlerin yönetim
kurulunda yer alan kadınların oranı ise yüzde 17.
Katılımcıların yüzde 71’i şirketlerinin toplumsal cinsiyet alanında yeterince çalışma yapmadığını
düşünüyor.
Oysa kalkınmak isteniyorsa, şirketler kadınları her kariyer basamağında desteklemeli, kadınlara
eşit erişim hakkı tanımak için neler yapılabileceğini belirlemeli.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece sosyal bir sorun olması bir yana, önemli bir ekonomik
çıkmaz da olduğunu akılda tutarak harekete geçmek gerekiyor.
Kadınlarla erkeklerin iş hayatına katılma oranı eşitlenirse, gelişmekte olan ülkelerin
milli gelirinde çift haneli artışlar olabileceği, kadın-erkek oranının yakın olduğu kurumların finansal
performasyonlarının sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşme oranının yüzde 15 olduğu hesaplanıyor.
Karlılıkları artacakken şirketlerin buna yanaşmaması akıl karı değil.
Aslında şu kreş sorunu bir çözülse çok yol alınacak.
Kadınların en büyük beklentisi kreş. Kimi var ki, “çalışsam kazandığım 3 kuruş da bakıcıya
gidecek. Onun yerine çalışmayıp evde çocuk bakıyorum” diyor. Çocuk bakımı bu toplumda kadının
sorumluluğunda olduğundan, öncelikle bu kreş sorunu çözülmeden bir şeylerin değişmesi çok zor
görünüyor.
Bu sorunu çözme konusunda yeterince hevesli görünmeyen, adım atmayan yöneticilere yeniden
hatırlatalım…
Beyler, işin ucunda daha iyi bir ekonomi var.
Hiçbir şey için olmasa, sırf bu yüzden kadınların önünü açmaz mısınız?”
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KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ
KONULAR VE BEYAN SEMİNERİ

TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Yahya ARIKAN’ ın konuk
olarak katıldığı, YMM Emre KARTALOĞLU ile YMM
A.Murat YILDIZ’ ın konuşmacı olduğu Kurumlar Vergisinde
İstisnalar ve Özellikli Durumlar konulu eğitim semineri 3
Nisan 2017 günü Oda Binamızda yapıldı. Seminerin açış
konuşmasını Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK ve TÜRMOB
Genel Sekreteri Yahya ARIKAN yaptı. Yahya ARIKAN
konuşmasında; “Her şeyi ben yaparım mantığından
kurtularak, kurumsal çatılar altında toplanmalıyız.
Uzmanlaşma ve yeni uzmanlık alanları önem kazanıyor.
Uzmanlaşma, bilgiyi üretmenin yanı sıra, bilgiyi yönetme
becerisine de sahip olmak demektir. Bunun meyvesi de
kalitedir. Önemli olan kurumsallaşma ve kaliteli hizmet
sunmak. Bunu başaracağız” dedi. Arıkan, “Kurumların
başarısı, bilginin edinilmesi, yaratılması, saklanması ve etkin
paylaşımıyla orantılı. TÜRMOB olarak meslek mensupları ile
daha iyi bir iletişim içerisinde olmak için her hafta ‘Bizden
Haberler’ dergisini yayınlıyoruz. Yaptığımız her çalışmayı,
her faaliyeti ‘Bizden Haberler’de yer veriyoruz. Mevzuat
Sirkülerini mail ortamında anında meslek mensuplarına
ulaştırıyoruz. Mesleğe, meslek mensuplarına kaliteli hizmet
sunmak için çalışmalarımız, projelerimiz devam ediyor.
Bunlardan bir tanesi önümüzdeki günlerde uygulamaya
girecek olan TÜRMOB kart. Meslek mensupları ve stajyerler
için TÜRMOB tarafından hazırlanan TÜRMOB Kart
ile alışveriş, ayrıcalıklı hizmet alımı, indirim ve ödeme
imkanlarından yararlanılabilinecek. Meslek mensuplarının
müşterilerinden tahsilatda yapabileceği akıllı kart, meslek ve
gündelik yaşantımızda birçok kolaylığı beraberinde getirecek”
ifadelerini kullandı.
Seminerde;
- Kurumlar Vergisinde başlıca istisna ve indirimler,
- Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinde uygulanan vergisel
avantajlar,
- Yurtdışı inşaat Kazanç istisnasında özellikli konular,
- Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi muafiyeti,
- Sermaye azaltımında dikkat edilmesi gereken hususlar
- Örtürlü sermaye, örtülü kazanç ve transfer fiyatlandırılması
uygulamaları,
- 6736 Sayılı kanunla yapılan düzenlemeler ve dikkat edilecek
hususlar,
- Kurumlar Vergisinde son bir yıl içerisinde yapılan
değişiklikler ve sonuçları
- İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması.
Konularının detaylı bir şekilde ele alındığı seminer soru cevap bölümüyle sona erdi. Seminere katılan TÜRMOB Genel
Sektreteri Yahya ARIKAN, YMM Emre KARTALOĞLU
ve YMM A.Murat YILDIZ’ a günün anısına Oda Başkanı
Mehmet ÇOMAK tarafından plaket verildi.
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HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI ADLI
TİYATRO GÖSTERİSİ
Muğla’ da amatörce tiyatro faaliyeti yapan ve sanata katkı
yapmaya çalışan Muğla Sahne Tiyatrosu Derneğinin
Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı müzikali Oda
Hizmet Binası Kongre Salonunda, meslektaşlarımız ve
Muğla halkının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Gösteri
katılanların coşkulu alkışlarıyla son buldu. Salon tahsisi
nedeniyle Oda Tüzel Kişiliğine verilen teşekkür plaketi
Oda Başkanı Mehmet Çomak tarafından alındı.
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SGK Muğla İl Müdürü Ahmet
Ekecan ve Müdür Yardımcısı Özkan
Arslan Odamızı ziyaret etti. Ziyaret
esnasında işverenlere istihdam teşviki
konusu görüşüldü ve yapılacak
bilgilendirme toplantıları hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Yönetim Kurulumuz Küçük
ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı görevine atanan Harun
YILMAZ’ ı makamında ziyaret ederek
başarılar diledi.

SGK Ortaca Merkez Müdürlüğü görevini
yürüten Özkan ARSLAN’ ın SGK İl
Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi
nedeniyle, Oda Yönetim Kurulumuz
kendisini makamında ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar diledi.
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İŞVERENLERE YÖNELİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ VE SGK UYGULAMALARI
KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Marmaris, Muğla Merkez, Milas ve Ortaca İlçelerinde
yapılan toplantılara çok sayıda meslek mensubu ve
işletmelerin insan kaynakları bölümü çalışanları katıldı.
Toplantılarda;
- 5510 Sayılı Kanun ve Diğer Kanunlara Göre Verilen
Teşvikler ile yeni getirilen düzenlemeler,
- Teşviklerden yaralanma şartları
- Ortalama hesabı - e-Bildirge Kontrolü
- Prim Ertelemeleri
- İşveren Destekleri
- İş Sağlığı ve Güvenliği Destekleri ve Yararlanma Şartları
- Öteden Beri Uygulanmakta Olan Diğer Teşvikler,
Konuları görüşüldü katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
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KAPADOKYA GEZİSİ YAPILDI

Odamızın düzenlemesi ile yapılan etkinliğe
katılmak bir ayrıcalık. Bu yılki etkinliği
ayrıcalıklı kılan ise “Özgür Atlar(Kapadokya)
bölgesine yapılacak olması. Dünya mirası
Peribacaları, Yer altı Şehirleri, vadiler gibi
fiziki ve beşeri coğrafyanın özgün örneklerini
görmek ayrıcalığa eklenenlerdi. Kültür olarak
tasavvufun iki esasına, erken Hristiyanlık
dönemi kültür savaşlarının izleri ortasında
kalacak olmak ise farklı bir heyecan veriyordu.
28 Nisan gecesi ilimizin klasik tur aracı,
“Karaman” turla uzakların yakın edilmesi maceramız başladı. Sabahın ilk ışıkları ile; yol yorgunluğu
ve uyku mahmurluğumuzu Aksaray il merkezinde, Orhan Ağaçlı tesislerinde kahvaltı eşliğinde
atmaya çalıştık. Tesisin mola merkezi olması, yoğun kalabalık bizlerde hayal kırıklığı yaratsa da en
azından aç kalmadık .
Kahvaltı diyebileceğimiz atıştırma sonrası “Ihlara Vadisi” ne yolculuğumuz başladı. Erken Hristiyanlık
dönemine ait izleri görme heyecanı içimizi sarmışken , Vadi girişindeki kalabalık heyecanımızı
korkuya çevirdi; uzun süreli bir bekleyişten sonra vadiye girmeyi başardık. Sonradan öğrendiğimize
göre aynı gün vadiye 13.000 ziyaretçi girmişti. Vadi tabanında akan suyun çevresine verdiği doğal
kazınmış uzun merdiven, Ağaçaltı, Pürenliseki, Kolcar, Yılanlı ve Kırkdamaltı kiliseleri ve özenle
korunmuş freskler karşısında gezimizin anlam derinliğini hissetmeye başladık.
Doğal güzellikler, tarihsel kalıntılar ve Vadi iniş ve çıkışında yaptığımız spordan sonra; Yer altı
şehrini görmek üzere Nevşehir ilinin Derinkuyu ilçesine yolculuğumuz başladı. Göreceğimiz yer altı
şehri, ilçeye adını veren “Derinkuyu Yer altı Şehri” idi. Derinkuyu ilçesi 1922 mübadelesinde Kıbrıs’a
gönderilen Rum’lardan sonra bölgeye yerleştirilen Türk’lerin yaşadığı bir yer. Ayakta sağlam kilisesi
ve Çan Kulesi görülmeye değer mimari bir örnek. Aynı zamanda ülkemizin önemli mimarlarından
Hakkı Atamulu’nun bir dönem belediye başkanlığını da yaptığı ilçe. Hakkı Atamulu’nun kütüphanesi,
parçalı taşlardan yapılmış en büyük Atatürk heykeli ile barış temalı heykellerince bezenmiş; Freng
üzümlerinden localar oluşturulmuş parkı, dörtgen pramit şeklinde yapılmış tek mimari örnek minareli
camisi, ilçeye özgünlük katmış, görmek ayrıcalıktı. Yer altı şehri ise ibadethaneleri, tahıl ambarları,
koridor geçişlerle; saklanma amaçlı büyük kapı taşı ile büyülerken, serinliği ile o döneme imrenmemizi
sağladı. Gördüğümüz küçücük alanın 4 dönüm civarında bir yer altı alanına yayıldığını duymamız
ise düşünme sınırlarımızı epeyce zorladı.
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rağmen Aylin Hanımın şahsi çabaları sonucu katılmak isteyenlerin tümü
için balon ayarlayıp mutlu ve birazda yorgun olarak otelimize yerleştik.
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Otelimizin termal olması nedeni ile yorgunluğumuzu havuzlarda attık.
Balon turu için sabırsızlanıp hayaller kurarken Sivil Havacılığın hava
muhalefeti yüzünden tüm turları iptal ettiğini üzülerek öğrendik. Yapacak
bir şey yoktu belki de Özgür Atlar yeniden kendisini ziyaret etmemiz için
bize oyun oynuyordu.
Konakladığımız yerin Hacı Bektaş-ı Veli’ye 30 km. yakın olduğunu
duyunca programı genişlettik. Çünkü Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretisi,”
insanın içindeki egemen güç yine insandır.” Felsefesinin hissedilmesi
gerekiyordu, hissettik. Deliklitaş’tan geçme ki; aramızda günahı çok olan
yokmuş herkes geçebildi ve türbe ziyaretini felsefenin özümsenmesi
anlamında tamamladık.
Çavuşin, Zelve Açık Hava Müzesi, Paşadağı, Güvercin Evleri’nin görülmesinden sonra
Uçhisar’dan Kapadokya’ya kuşbakışı seyir, Ortahisar’da seyirin devamı, günbatımını Kızılvadiden
seyretmek. Rumlardan kalan Tevek üzümlerinden yapılma şaraplar ve şarap üretimi bilgisinden
sonra yolumuz Avanos’a düştü Seyrani’ nin “Körde bilir Avanos’a geldiğini, testi bardak kırdığından

bellidir.” Sözü ile ünlenen; Kızılırmak kenarında yeraltına kazılmış çömlek atölyeleri ile ünlü ilçeye. Bölgede
gezilir de çok geniş film çekimi yapılan platformlar gezilmez mi? Oraları da gezdik. Konakları, bağları ve
bahçeleri.
Gezimizin bitmesini istemiyorduk. Hacı Bektaş-ı Veli felsefesini görüp Mevlana’ nın “Döne döne uzayda,
ilahi güç arama” tasavvufunu da hissetmeliydik. Rehberimiz Konya’ ya dönüyoruz uyarısını yaptı. 3,5
saat sonra Konya’ da idik. Katılımcılarımız arasında 6/12 yaş gurubun 9 çocuğumuzda bulunmaktaydı bu
yorucu gezide en küçük bir sorun çıkarmayan dağ taş demeden bize eşlik eden, otobüsün neşesi olan
çocuklarımızı da mutlu etmeliydik 80 günde devrialem parkına uğradık en az çocuklarımız kadar bizlerde
keyif aldık.
Mevlana türbesi, ülkemizin 40 yıl önce kent planı yapılmış sorunsuz şehir yapısı ve yeşilliği bizleri büyüledi.
Mevlana türbesinin yeşilliği de, kentin yeşilliğinden olmalı Mevlana Cami ile Türbesi, Selimiye cami, İplikçi
Cami, Alaattin Tepesi türkülere konu Meram bağları görülmeye değerdi. Türklerin Anadolu’da yaptığı
“Selçuklu Sarayı” ise Alaattin Tepesinin kolyesi gibiydi.
Dönüş hüznü içimizi kaplamıştı. Yapılacak bir şey yoktu. Denizli’den sonra Muğla il sınırı yazısını görmemiz
de bir başka coşkumuz oldu. Yeni Gezilerin yolunu dönmeden beklemeye başladık. Yeni gezilerde
buluşmak üzere.... SMMM Gökhan ODABAŞI
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AĞIR MI TAŞLAR
O güzelim taşlar
Yerinde ağırdır.
Hadi yitirdin
Bütün ağır taşları,
Hala ağır taşlar ağrır mı?
Ağrıyan yerlerinde.
Ağırlıklarındadır oysa
Hüzünlü kuşlar.
Anlatırlar yanlış öykülerini…

Milas; 13/01/2017 _ Abdullah OKUR

KENDİNE YABANCI
Kimsesiz yaşamlar
Kentli, yoksul,
Köylü ve kalabalıklarsa
Kendini kendine yaşamayan.
Öksüz gölgelerinde
Yetimliği büyütüyor.
Eli kendine yabancı
Kimsesizliğinde
Yitik babalar, kimliksiz analar
Çocuklar doğuruyor
Kendine yabancı…
Milas ; 08/01/2017 _ Abdullah OKUR
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SMMM Ali Osman AKTÜRK’ün kayınpederi vefat etmiştir.
SMMM Mehmet SANDI’nın babası vefat etmiştir.
SMMM Gülsün İŞLER’in annesi vefat etmiştir.
SMMM Birol GAZEZOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
SMMM Ömer ARI’nın kardeşi vefat etmiştir.
SMMM Zafer DOĞAN’ın babası vefat etmiştir.
SMMM Mehmet AKDENİZ’in kayınpederi vefat etmiştir.
Merhum ve Merhumelere Tanrı’dan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.
Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu
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