m

M

Muğla Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

䐀䔀一䜀䔀
Yıl : 25 Sayı 165 Ocak -Şubat -Mart 2016

m

M

Muğla Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

DENGE
.

İÇİNDEKİLER

Yıl : 25 Sayı 165 Ocak-Şubat-Mart 2016

Yerel Süreli Yayın
3 Ayda Bir Yayınlanır

m

M

SAHİBİ
Muğla SMMM Odası Adına
Mehmet ÇOMAK
Sorumlu Müdür
Necla Emel YILDIRIM
Yayın Kurulu
Murat KAZIL
Osman KARA
Bahri GÖKMEN
Mehmet AVCI

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

1

Hakem Kurulu:
Prof. Dr. Salih ÖZEL
Prof.Dr. Şükrü KIZILOT
Gazi Üniv.
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR
İstanbul Üniv.
Prof. Dr. Recep ŞENER
Muğla Üniv.
Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ
Pamukkale Üniv.
Yrd. Doç. Dr. E. Yasemin YEĞİNBOY
Dokuz Eylül Üniv.
Yrd. Doç. Dr. K. Şevket SAYIN
Dokuz Eylül Üniv.
Yrd. Doç. Dr. İlkay DİLBER
Celal Bayar Üniv.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AVCI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Öğr. Görevlisi Hüseyin ÇİÇEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gelirler Kontrolörü Emre KARTALOĞLU
Baş İş Müfettişi Yener GÜVEN
Dr. Hikmet ÖZTEKİN

5
6
7

İŞ HUKUKU VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE
MUHASEBE VE VERGİ SEMİNERİ
MERKEZ ILÇE MARMARIS, MILAS VE ORTACA’DA YAPILAN SGK
UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER SEMİNERİ
3. SM MEHMET BAŞPINAR HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI

İdare Yeri:
Muslihittin Mah.
Atatürk Bulvarı No: 63
MUĞLA
Tel: 0.252.214 70 18
Fax: 0.252.214 72 76
www.msmmmo.org.tr
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GELIR VERGISINDE ÖZELLIKLI KONULAR VE BEYAN SEMİNERI
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LUCA EĞİTİM SEMİNERİ

E-posta
msmmmo@msmmmo.org.tr
Bültenimizde kişisel imzayla yayınlanan yazıların sorumluluğu, yazarına aittir; odamızı
bağlamaz.
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TAKIMIMIZ VALİLİK KUPASINA KATILDI

BAHAR BAYRAMI…

S.M.M.M.
Necla Emel Yıldırım

Doğu Anadolu halkı için sadece Nevruz günü değil, Nevruz gecesi de kutsallık taşımaktadır. Bu gece canlı cansız bütün varlıkların Tanrı’ya secde ettiğine inanılır. O gün
herkesin bir yıllık kısmeti ve geleceği belirlenir. Herkes
güzel ve yeni elbiseler giyerek yeni yıla hazırlanır. Evlerde yemekler yapılır, karşılıklı ziyaretlerde bulunulur.

Basın Yayın Komisyonu Başkanı Mart ayı içerisinde Anadolu’nun bazı yörelerinde görü-

Nevruz’u kutlayan halklar, Nevruz’u bir bayram olarak
kabul eden uluslar ve topluluklar İran’dan veya Türkler’den kendi gittikleri, göç ettikleri, sonra da yerleşatikleri her yere bu güzel ve anlamlı bayramı götürmüşler
ve oralarda da kutlamışlar halen de kutlamaktadırlar.
Bilindiği gibi, Nevruz bugün Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Uygur
Bölgesi, Anadolu ve Balkanlarda , Kıbrıs’ta, Suriye’de ve
Ortadoğu’da her iklimde ve coğrafyada kutlanmaktadır.

Giresun’da uygulanmakta olan “Mart bozumu” adı verilen gelenek de Nevruz la ilgili önemli geleneklerden biridir. Mart bozumunda akarsulardan alınıp getirilen su evlere serpilir. Ayağı uğurlu bir misafirin
gelmesi ve “martınızı bozuyorum” demesi beklenir.
Nevruz İç Anadolu Bölgesi’nde “Mart dokuzu” olarak bilinmektedir. 21 Mart günü sabah erken kalkılır, mezarlık ziyareti yapılır, niyet tutulur. Niyetlenecek kişi mezarlardan birer
taş alarak kırka tamamlar. Bir torbaya doldurup evinin duvarına asar ve bu arada bir niyet tutar. Bir yıl sonra torbaya
baktığında taşlar kırk bir olmuşsa niyetinin gerçekleşeceğine inanır. Bir daha ki Mart Dokuzunda taşlar iade edilir.
MemIeketim: Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
kurşun kubbeIer ve fabrika bacaIarı benim o kendi kendinden biIe gizIeyerek sarkık bıyıkIarı aItından güIen haIkımın eseridir… Topraktan öğrenip kitapsız biIendir. Hoca
Nasreddin gibi ağIayan, BayburtIu Zihni gibi güIendir. Ferhad’dır. Kerem’dir ve KeIoğIan’dır. (NAZIM HİKMET RAN)

Atalarımız, Nevruz’da binlerce yıldır Bayram yapmışlar;
Ergenekon Destanına göre, savaşta yenilen Türklerden
iki genç kurtulmuş ve bir vadiye sığınmışlar, orada bir
mağarada bu gençleri bir dişi bozkurt-Asena emzirmiş,
beslemiş, koruyup kollamış; zamanla bu mekânda çoğalan Türkler vadiyi çevreleyen dağlar arasından Demir
madenini eriterek yol açıp çıkmışlar, Nevruz’un ateşi demiri eritmiş, işte bu sebeple, sonraki zamanlarda, bugün
bile, Nevruz bir kurtuluş günü olarak “Atalar Mağarası”
denilen mevkide, Asena’nın iki genci emzirdiği yerde,
Örs üzerinde sıcak demir dövülerek simgesel olarak SAĞLICAKLA KALIN…
kutlanmış, kutlanmaktadır.
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len bir diğer gelenek de “kara Çarşamba” geleneğidir.
Baharın habercisi Nevruz, İran ve Türk Halklarının Bay- Mart ayının ilk çarşambası olan bu günde çeşitli törenramı, bahar bayramı, bereketin simgesi, canlanmanın, ler yapılır, çeşitli yiyecekler hazırlanarak birlikte yenir.
dirilişin işareti, doğanın yeni bir enerjiyle canlanışı, çayır Gençler bir dilek tutarak komşuların kapısını dinlerler.
ve çimenlerin yeşermeye başladığı, çiçeklerin rengârenk açtığı, yüreklerimizin yeni umutlarla dolup taştığı, Nevruz la ilgili geleneklerden biri de “mart ipgönüllerimizdeki türlü çeşitli duyguların birbirine karış- liği” adı verilen uygulamadır. 21 Marttan itibatığı, yeni bir mevsime, yeni bir bahara yolculuğun baş- ren ısınmaya başlayan havalar nedeniyle ağaçların güneşten etkilenmemesi için bez bağlanır.
langıcıdır.

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Okurlar;
Yeni bir sayıda daha birlikte olmanın sevinç ve mutluluğuyla herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.
Oda faaliyetlerini ve sosyal etkinliklerimizi meslektaşlarımızla ve meslek dışından dostlarımızla
paylaşmak üzere her üç ayda bir amatörce çıkardığımız Oda Dergimizin toplamda 165 nci, göreve
geldiğimiz 2013 yılından bu yana 12 nci sayısını sizlerin bilgi ve beğenilerinize sunmanın gururunu
yaşıyoruz. Yıllardır aralıksız ve kısıtlı imkanlarla yayınlamaya çalıştığımız dergimizin hazırlanmasında
ve sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Basın Yayın Komisyonu üyelerimiz olmak üzere katkı
veren herkese ve oda personelimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi bir borç biliyor, darısı nice sayılara
diyorum.
Türkiye’nin en zor girilen mesleklerinden biri haline gelen Mali Müşavirlik mesleğine her geçen gün ilgi daha da artmakta, mesleğe
girmek için Oda’lara kayıt yaptıran stajyer adaylarının sayısında büyük artış görülmektedir. Yılda üç kez yapılan zorlu sınavlar nedeniyle
girilmesi zor ve bir o kadarda zevkli olan mesleğimizin pek çok sorununun ve sorumluluğunun bulunması, onu yapılması zor bir
meslek haline getirmiştir. Ülkemizdeki pek çok kurum ve kuruluş mesleğin ve meslektaşların ürettiği bilgi, bildirim ve mali tablolardan
yararlanmakta, eskiden binlerce memurun çalıştığı tahakkuk servislerinin tüm işleri elektronik ortamda meslek mensupları tarafından
yapılmaktadır. Hal böyle olunca, sorunlarımızın çözümü için her platformda dile getirdiğimiz taleplerimizin bir an önce yerine getirilmesini
istiyoruz. İş yükümüzün artmasında cömert davranan yetkililerimizin aynı cömertliği sorunların çözümünde de göstermesini bekliyoruz.

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

3

Değerli meslektaşlarım, bizler açısından çok yoğun geçen bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Aylık mutad işlerimizin yanında,
yıl sonu işlemlerinin yapılması, bazı ticari defterlerin ara ve kapanış onaylarının yaptırılması, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin tanzimi
ve gönderilmesi, kesin mizan bildirimlerinin yapılması gibi pek çok ekstra işle de boğuşmak zorunda kaldık. Şöyle bir oh çekelim
derken birde baktık KDV Beyannamesine, fatura, fiş vb belgelerin sayılarının yazılması istenen bir tablo eklenmiş, sanki 1 Nisan şakası
gibi ama tabiki şaka değildi. Gösterilen büyük tepkiler üzerine bu tablonun Mart 2016 Ayı KDV beyannamesinden kaldırıldığı duyuruldu.
Ancak, bu kaldırmanın sadece Mart ayı içinmi yoksa tamamenmi kaldırıldığı konusu tam anlaşılamadı. Tamamen kaldırıldığını ümit
ediyorum. Bu düzenleme bizlere, her türlü fikir ayrılıklarımızı bir yana bırakıp birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini
bir kez daha göstermiştir. Eğer bunu yapabilirsek, haksız rekabet ve tahsilat sorunu gibi bazı sorunlarımızı kendimiz çözer, bu gibi
angaryalarıda fırsata çevirebiliriz. Bu gücün, bu meslek camiasında olduğuna yürekten inanıyorum. Yeterki kararlılığımızı ortaya koyalım.
Değerli meslektaşlarım, mali tatil uygulaması konusuna geçen sayıdaki yazımda da değinerek, gerçek mali tatilin Haziran ayına ait
tüm beyanname ve bildirimlerin, Temmuz ayı için verilecek beyanname ve bildirimlerle birlikte Ağustos ayında verilmesi ve mali
tatilin Temmuz ayı boyunca uygulanması olduğunu belirtmiştim. Bu talebi tüm meslek camiası sürekli dillendirmesine rağmen Ocak
2016 da yapılan düzenleme ile mevcut durum daha da geriye götürülerek, beyan süresi iki gün, ödeme süresi de iki gün olmak üzere
toplam dört gün azaltılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile “Mali Tatil” uygulaması fiilen ortadan kalkmış olup sadece adı kalmıştır. Maliye
Bakanlığından bu konuyla ilgili son isteğimiz “kendi gitti adı kaldı yadigar” durumuna düşen mali tatilin tamamen kaldırılmasıdır.
Ülkemiz sınırlarında devam eden kanlı savaş ve uzun süredir yurdumuzun bazı bölgelerinde devam eden terör saldırıları nedeniyle her
yönden büyük sorunlar yaşamaktayız. Bunların başında, her geçen gün azalacağı yerde artarak devam eden terör ve kaybettiğimiz
canlarımızdır. Genç yaşta hayatını kaybeden şehitlerimize ve yurttaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı
diliyorum.
Savaş ve terör ortamı ülkemizin ekonomisine büyük darbe vurmuş olup, en çok etkilenen sektörlerlerin başında
turizm gelmektedir. Turizmdeki gerileme nedeniyle ekonomisi bozulan bölgelerden biride Muğla yöremiz olmuştur. Turizmde yaşanan
sorunlar, diğer sektörleride derinden etkilemiştir. Kapanan işyerleri ve küçülmek zorunda kalan işletmeler nedeniyle meslektaşlarımızda
bu sıkıntılardan etkilenen meslek grupları içinde yer almaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın, sorunlar aşılıncaya kadar çok dikkatli
olmaları, gereksiz yatırım ve borçlanmalardan uzak durmaları gerektiğine inanıyorum.
Değerli meslektaşlarım, bilindiği üzere bu yıl tüm odalarımızda genel kurul toplantıları yapılacak, önümüzdeki üç yıl oda faaliyetlerini
yürütecek kurul üyeleri ile üst birlik delegeleri seçilecektir. Oda seçimlerinde yasal şartları taşıyan her meslektaşımızın aday olma hakkı
vardır. Demokrasinin gereği olan seçimlerde aday olacak arkadaşlarımızın adaylıklarını hiç birimizin sorgulama ve eleştirme hakkı
yoktur. Dileğim ister grup adı altında ister bağımsız olarak seçimlere girecek arkadaşlarımız arasında demokratik bir yarış olması,
genel kurulların meslek ve meslektaşlara yaraşır bir şekilde geçmesidir. İftiranın, yalanın ve karalamanın olmadığı, dostluk, arkdaşlık
ve meslektaşlık duygularının ön planda olduğu bir genel kurul ve seçim dönemi geçireceğimize inanıyor, herkese başarı dileklerimi
ve saygılarımı sunuyorum. Bu anlamda, Mayıs 2016 da tüm odalarımızda yapılacak genel kurul toplantılarının ve alınacak kararların
mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Sağlıklı, mutlu ve aydınlık günlerde beraber olmak dileğiyle hoşça kalın.

Mehmet ÇOMAK

Muğla SMMM Odası Başkanı

YMM
ESRA DENİZ DEMİRÇALI
Değerli meslektaşlarım özel maliyet bedelleri bilindiği üzere V.U.K nun 272.maddesinde tanımını bulmaktadır. Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek
veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik
üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.
(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak,
yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini
devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil
vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın
eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)
Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise,
kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından
yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel
maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya
işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için
vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.
Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet
artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef
bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı
göstermek mecburiyetindedir.

diği yılda bir defada gider yazılır. denilmektedir.
Özel maliyet bedellerinin tanımını VUK nun ilgili maddelerinden alıntı yaptıktan sonra özellikli durumlardan bahsetmek istiyorum.
1-Kanun maddesinde de açıkça belirtildiği gibi itfa süresi
kira süresine bağlıdır. Kira süresi 1 yıl ise bir yılda 8 yıl
ise sekiz yılda amortisman ayrılmalıdır. Kira süresi belli değilse 5 yıllık sürede amortismana tabi tutulmalıdır.
Özel maliyet bedellerinde amortisman yıla bağlı olarak
eşit olarak ayrılır, dolayısıyla hızlandırılmış amortisman
yöntemini kullanmamız mümkün değildir. Kira süresi 1
yıl belirlenmekle beraber her yıl yenilenen bir kira sözleşmesi ise burada 5 yıllık süreyi kullanarak amortisman
ayırmamız gerekecektir.3 yıllığına kiralanan bir işyeri için
özel maliyet bedeli kapsamında yaptığımız harcamalara
3 yılda amortisman uygulayacağız fakat 3.yılda kira sözleşmemiz uzarsa itfa süremizde herhangi bir değişikliğe
gitmeyeceğiz.
2-özel maliyet bedeli kapsamında yapılan harcamaların
gayrimenkulün sahibine bedelsiz devredilmesi durumuyla ilgili olarak İVDB tarafından verilen bir özelgeden
alıntı yapmak istiyorum. Kurumunuzun kiralamış olduğu
gayrimenkul için yapmış olduğu özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalarının kira süresi sonunda bedelsiz
olarak kiralayana devredilmesinin ayni kira ödemesi olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup kiralamaya konu
gayrimenkulün iktisadi işletmeye dâhil olmaması halinde,
devredilen iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilecek emsal değeri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (1/5-a) bendi
hükmüne istinaden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapılması ve bu bedelin gayrimenkul sahibi tarafından
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin (1-c) bendi
hükmü dikkate alınarak beyan edilmesi gerekmektedir.
denilmektedir.
3-Özel maliyet bedeli harcaması yapılmış gayrimenkulün
satın alınması durumunda yine İVDB tarafından verilen bir
özelgede şöyle denilmektedir. Bu itibarla, şirketiniz tarafından 01/01/2008 tarihinde 5 yıllığına kiralanan fabrika
binasının kül halinde devralındığı 13/12/2011 tarihine
kadar henüz itfa edilmemiş özel maliyet bedeli hesabının kapatılarak hesap bakiyesinin gayrimenkuller (bina)
hesabına dahil edilmesi ve özel maliyet bedelinin henüz
itfa edilmeyen kısmının da gayrimenkulün tabi olduğu
amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.
denilmektedir.

VUK nunun 327.maddesinde ise özel maliyet bedellerinin itfası tanımlanmıştır. Bu maddeye göre Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının
ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci
maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme
hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya Saygılarımla, iyi çalışmalar…
işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme
hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının
herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa Yararlanılan kaynaklar:VUK ve özelgeler.
edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona er-
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ÖZEL MALİYET
BEDELLERİ

İŞ HUKUKU VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
İŞLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ SORUNLARI
SEMİNERİ

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
tarafından “İŞ Hukuku ve Arsa Payı Kaşılığı İnşaat
İşlerinde Muhasebe ve Vergir Sorunları ” konulu
seminer düzenlendi.
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27 Ocak 2016 tarihinde Muğla SMMM Odası üyelerinin katıldıkları Muğla SMMM Odası Hizmet,
Kültür ve Eğitim Binası Rıfat T. Nalbantoğlu Kongre Salonunda gerçekleştirilen seminere Ömer İlker GÜVEN ve YMM İbrahim DEĞİRMENCİ konuşmacı olarak katıldılar.

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Seminerde İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi, Ücret ve Üceret Türleri, Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Sorunları
konularına yer verildi. Son bölümde ise meslek
mensuplarının soruları cevaplandırıldı.
Seminer sonunda birlikte sunum yapan Ömer İlker GÜVEN ve YMM İbrahim DEĞİRMENCİ’ ye günün anısına plaketi takdim edildi.

MERKEZ ILÇE MARMARIS, MILAS VE ORTACA’DA YAPILAN SGK UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER SEMİNERİ
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3. SM MEHMET BAŞPINAR
HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI

Merhum SM Mehmet BAŞPINAR anısına düzenlenen, halı saha futbol turnuvasının üçüncüsü Ula’ da yapıldı.

Turnuvaya Menteşe, Marmaris, Milas, Ortaca, Bodrum ve Fethiye Futbol takımlarının katıldı. Kıran kırana
Maçların yaşandığı turnuva sonunda, Şampiyonluğu Milas İlçe takımı, İkinciliği Ortaca ilçe takımı Üçüncülüğü Marmaris İlçe Takımı elde etti. Turnuvanın gol krallığını ise Milas takımından Cüneyt Hafız kazandı.
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GELIR VERGISINDE ÖZELLIKLI KONULAR VE
BEYAN SEMİNERI

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından “Gelir Vergisinde Özellikli Konular ve Beyan Semineri ”
konulu seminer düzenlendi.
07.03.2016 tarihinde Muğla SMMM Odası üyelerinin katıldıkları Muğla SMMM Odası Hizmet, Kültür ve Eğitim Binası Rıfat T. Nalbantoğlu Kongre Salonunda gerçekleştirilen
seminere YMM A.Murat YILDIZ ve YMM Emre KARTALOĞLU
konuşmacı olarak katıldılar.
Seminerde Yıllık Beyanname ile beyan edilmesi zorunlu olan
gelirler, Ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi, menkul
sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları, Maliye Bakanlığı’nca verilen özelgeler çerçevesinde serbest meslek
kazançlarının tespiti ve beyanında tartışmalı konular, 2015
Yılında elde edilen gelirlerin beyanına ilişkin esaslar ve örnekler ve beynname üzerinde yapılabilecek indirimler konularına yer verildi. Son bölümde ise meslek mensuplarının
soruları cevaplandırıldı.

LUCA EĞİTİM SEMİNERİ

Luca kullanan üyelere yönelik eğitim semineri Muğla
SMMM Odasında yapıldı.
Luca bölge temsilcisi Murat ÇAĞATAY ’ ün verdiği eğitim seminerinde Luca Net Kobi Eğitimi ve E-Fatura,
E-Defter Uygulamalı Eğitim ve Luca Gelen Eğitimi konularına yer verildi.
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Seminer sonunda birlikte sunum yapan YMM A.Murat YILDIZ
ve YMM Emre KARTALOĞLU’ na günün anısına plaketi takdim edildi.

GAYRİMENKUL SATIŞI VE
İSTİSNALAR

Nazlı Gaye ALPASLAN
Avukat
					
Yeni 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin
1/e bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu ve intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı için
istisna öngörülmüştür.

					
Yeni 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin
1/e bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu ve intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı için
istisna öngörülmüştür.
Taşınmaz ve iştirak satış kazançlarındaki istisnanın,
5520 sayılı kanun öncesinde de 20 yılı aşkın bir geçmişi
vardır. İlk defa 1984 yılında 2970 sayılı kanunla KVK’na
eklenen geçici 10. madde hükümleri ile devam ettirilmiş;
01.01.2005 tarihi itibariyle geçerlilik kazanan 5281 sayılı
kanunla 5422 sayılı kanunun 8. maddesine eklenen 12 nolu
bent hükmü ile de asli istisna getirilmiştir.
Bu defa 5520 sayılı KVK’nun 5. madde 1/e bendinde yer
alan hüküm de 1984 yılından beri gelen düzenlemenin
devamını teşkil etmektedir. En son 5281 sayılı kanunla
kabul edilmiş olan esaslara göre belli farklılıkları
bulunmaktadır. Ancak, yapısı itibariyle aynı niteliktedir.1

Taşınmaz ve iştirak satış kazançlarındaki istisnanın,
5520 sayılı kanun öncesinde de 20 yılı aşkın bir geçmişi
vardır. İlk defa 1984 yılında 2970 sayılı kanunla KVK’na
eklenen geçici 10. madde hükümleri ile devam ettirilmiş;
Diğer taraftan, bu istisnanın uygulanmasındaki genel
01.01.2005 tarihi itibariyle geçerlilik kazanan 5281 sayılı
kanunla 5422 sayılı kanunun 8. maddesine eklenen 12 nolu koşulları ve geçmiş dönemdeki düzenlemelere göre farklı
taraflarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:
bent hükmü ile de asli istisna getirilmiştir.
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Bu defa 5520 sayılı KVK’nun 5. madde 1/e bendinde yer
alan hüküm de 1984 yılından beri gelen düzenlemenin
devamını teşkil etmektedir. En son 5281 sayılı kanunla
kabul edilmiş olan esaslara göre belli farklılıkları
bulunmaktadır. Ancak, yapısı itibariyle aynı niteliktedir.1

1- İstisna, taşınmaz iştirak hissesi, kurucu ve intifa
senetleri ve rüçhan hakkı satışından doğan kazanç
dolayısıyla uygulanacaktır.

Diğer taraftan, bu istisnanın uygulanmasındaki genel
koşulları ve geçmiş dönemdeki düzenlemelere göre farklı
taraflarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

2- İstisna konusu kazanç, satış bedeli ile
maliyet bedeli arasındaki farka göre hesaplanarak tespit
edilecektir.

1- İstisna, taşınmaz iştirak hissesi, kurucu ve intifa
senetleri ve rüçhan hakkı satışından doğan kazanç
dolayısıyla uygulanacaktır.
2- İstisna konusu kazanç, satış bedeli ile
maliyet bedeli arasındaki farka göre hesaplanarak tespit
edilecektir.
3- İstisna tam ve dar mükellefiyete tabi olanlar ve
kooperatif, iktisadi kamu müesseseleri ve diğerleri dahil
bütün kurumlar için geçerlidir.

3- İstisna tam ve dar mükellefiyete tabi olanlar ve
kooperatif, iktisadi kamu müesseseleri ve diğerleri dahil
bütün kurumlar için geçerlidir.
4- İstisna nedeniyle kurumlar vergisi alınmayacak;
4842 sayılı kanundan bu yana kar payı dağıtım şartına
bağlanmış olan stopaj vergilemesi de ancak kazancın satış
yılını izleyen 5. yılın dolmasından sonra, kar payı olarak
nakden dağıtılması halinde söz konusudur.
5- İlgili kıymetin kurum bilançosunda iki tam yıl
kalmış olması gerekmektedir.

6- Elden çıkarmanın tapuda satış şeklinde olması
zorunludur.
4- İstisna nedeniyle kurumlar vergisi alınmayacak;
4842 sayılı kanundan bu yana kar payı dağıtım şartına
7- Taşınmazların kamulaştırılması durumunda,
bağlanmış olan stopaj vergilemesi de ancak kazancın satış
kamulaştırma
bedeline göre hesaplanan kazanç istisnadan
yılını izleyen 5. yılın dolmasından sonra, kar payı olarak
yararlanılır.
nakden dağıtılması halinde söz konusudur.
8- İstisna düzenlemesi ile, bağlı değerlerin nakde
5- İlgili kıymetin kurum bilançosunda iki tam yıl
dönüştürülmek
suretiyle mali bünyenin sağlamlaştırılması
kalmış olması gerekmektedir.
amaçlandığından, satışın nakit karşılığı yapılması asıldır.
1
ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve
Açıklamaları, Ankara, Nisan 2007, oluş Mali Hukuk Bürosu, s.163

1
ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve
Açıklamaları, Ankara, Nisan 2007, oluş Mali Hukuk Bürosu, s.163

Yeni 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin
1/e bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu ve intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı için
istisna öngörülmüştür.
Taşınmaz ve iştirak satış kazançlarındaki istisnanın, 5520
sayılı kanun öncesinde de 20 yılı aşkın bir geçmişi vardır. İlk
defa 1984 yılında 2970 sayılı kanunla KVK’na eklenen geçici
10. madde hükümleri ile devam ettirilmiş; 01.01.2005 tarihi
itibariyle geçerlilik kazanan 5281 sayılı kanunla 5422 sayılı
kanunun 8. maddesine eklenen 12 nolu bent hükmü ile de
asli istisna getirilmiştir.
Bu defa 5520 sayılı KVK’nun 5. madde 1/e bendinde yer alan
hüküm de 1984 yılından beri gelen düzenlemenin devamını
teşkil etmektedir. En son 5281 sayılı kanunla kabul edilmiş
olan esaslara göre belli farklılıkları bulunmaktadır. Ancak,
yapısı itibariyle aynı niteliktedir.1
Diğer taraftan, bu istisnanın uygulanmasındaki genel
koşulları ve geçmiş dönemdeki düzenlemelere göre farklı
taraflarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

aşmayan vade ile yapılan satışlarda; satış karşılığı
alacağın temliki, veya alacağın senede bağlanmış
olduğu hallerde senedin ciro edilmesinin, geneli ile
işletmeye kaynak girişinin sağlanması şeklindeki
amacın gerçekleşmiş sayılması için yeterli sayılması
gerekeceği üzerinde durulabilir.
12- Satışın yapıldığı yılı izleyen takvim yılının
sonuna kadar tahsil edilecek satış bedelinde vade
farkı, kur farkı gibi nedenlerle artış olması; satış
yılında hesaplanacak istisna konusu kazanç tutarında
değişikliğe yol açmayacaktır.
13- Kısmi tahsilat halinde, tahsilatın ilk önce
kıymetin maliyet bedeli ve kazanç tutarından; kazanç
tutarının da istisnadan yararlanan %75’lik ve %25’lik
dilimlerinden hangisinin karşılığı sayılacağı hususunda
belirleme yoktur.
14- Kazancın sermayeye ilave edilmesi şartı
kaldırılmıştır. İstisnadan yararlanan kazanç, satış yılını
izleyen 5. yılın sonuna kadar özel bir fon hesabında
tutulacaktır.
15- Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve
kiralamasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından sağladıkları
kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

1- İstisna, taşınmaz iştirak hissesi, kurucu ve intifa senetleri
ve rüçhan hakkı satışından doğan kazanç dolayısıyla
uygulanacaktır.

16- İstisna, satışın yapılması ile yıllık
vergilendirme dönemi sonu beklenmeden geçici vergi
dönemleri itibariyle uygulanabilecektir.

2- İstisna konusu kazanç, satış bedeli ile maliyet
bedeli arasındaki farka göre hesaplanarak tespit edilecektir.

17- İlgili kıymetlerin banka borçlarının kanuni
takibe alınması dolayısıyla devredilmesi halinde
istisna, 5281 sayılı kanun düzenlemesinden farklı
olarak, bu defa, ayrı bir bent hükmü ile düzenlenmiştir.

3- İstisna tam ve dar mükellefiyete tabi olanlar ve
kooperatif, iktisadi kamu müesseseleri ve diğerleri dahil
bütün kurumlar için geçerlidir.
4- İstisna nedeniyle kurumlar vergisi alınmayacak;
4842 sayılı kanundan bu yana kar payı dağıtım şartına
bağlanmış olan stopaj vergilemesi de ancak kazancın satış
yılını izleyen 5. yılın dolmasından sonra, kar payı olarak
nakden dağıtılması halinde söz konusudur.
5- İlgili kıymetin kurum bilançosunda iki tam yıl
kalmış olması gerekmektedir.
6- Elden çıkarmanın tapuda satış şeklinde olması
zorunludur.
7- Taşınmazların kamulaştırılması durumunda,
kamulaştırma bedeline göre hesaplanan kazanç istisnadan
yararlanılır.
8- İstisna düzenlemesi ile, bağlı değerlerin nakde
dönüştürülmek suretiyle mali bünyenin sağlamlaştırılması
amaçlandığından, satışın nakit karşılığı yapılması asıldır.
9- İstisna, satış kazancının %75’i sınırlandırılmıştır.
10- İstisna satış yılında uygulanacaktır.
11- Satış yılını izleyen takvim yılı sonrasını
1
ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve
Açıklamaları, Ankara, Nisan 2007, oluş Mali Hukuk Bürosu, s.163

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından
verilen bir kararda; “Aynı gruba veya holdinge dahil
şirketler arasında yapılan taşınmaz ve iştirak hissesi
satışına ilişkin kazançların aynı gruba dahil şirketlerin
ellerindeki gayrimenkulü birinden alıp diğerine satması,
amaç doğrultusunda olmadığından geçici 23/a
maddedeki istisnadan yararlandırılmaz” şeklinde karar
verilmiştir. 2
Diğer taraftan, Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen
bir kararda; “Kredi borcu nedeniyle icra yoluyla satılan
gayrimenkulden sağlanan kazan, satışın şirketin iradesi
dışında yapılması nedeniyle KVK’nun geçici 23/a
madde kapsamında vergi dışı tutulamaz.” Şeklinde
karar verilmiştir. 3
Yine, Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir başka
kararda ise; “Şirketin elinde bulundurduğu iştirak
hisselerinin (…) Holdinge satarak satış hasılatı ile aynı
holdingin hisse senetlerini satın alması istisnadan
yararlanmaya engel değildir. Çünkü iştirak hisseleri
satışı yasanın aradığı koşullara göre yapılmıştır. Geçici
23. madde hükmünün sermaye ve yönetim bakımından
ilişkisi olmadığı açık olan şirketler arasındaki satış
2
DVDDGK, 06.12.1996 gün ve E:1996/320-K:1996/410
sayılı karar.
3
Dnş. 4. D. nin, 29.05.1998 gün ve
E:1997/2540-K:1998/2301 sayılı karar.
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KAYBETTİKLERİMİZ

Hasan TOĞUÇ
01.11.1952-21.04.2013

Mustafa DİNGİLOĞLU
01.05.1947-27.01.2014

Ünsal UYGUN
13.03.1956-22.04.2014

Ahmet DURDU
30.01.1944-28.01.2015

Yusuf Kenan KARZEYBEK
01.11.1931-24.03.2015

Hüseyin ACAR
26.02.1955-12.08.2015

Refik ÖZTÜRK
14.09.1955- 14.08.2015

Hayati ASAR
14.02.1958 -23.11.2015

Veysi DURUKAN
23.07.1964- 22.01.2016

Aramızdan zamansız ayrılan degerli
meslektasrımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

GÖZYAŞI NEHRİNİN YILLARDIR ÇAĞLADIĞI ANTİK KENT

Osman Kara / Basın Yayın Komisyonu Üyesi

KAUNOS…

Çeşme Agora Girişi ve Küçük Kale

Antik kentin kuruluşu ile ilgili farklı rivayetKaunos antik kenti Muğla ili, Köyceğiz ler vardır. Ancak ana tema Stratonikei’da,
Heraklei’da v.b. olduğu gibi AŞK’tır. Apolilçesi, Çandır Mahallesi sınırları içelon’un oğlu olan Karya Kralı Miletos’un ikiz
risindedir. Dalyan Mahallesi ile karşı
karşıyadır. Caretta Caretta Deniz Kap- çocukları olur;
lumbağalarının yumurtlama bölgesi
İztuzu kumsalının yanındadır.
Bizans Kalesi
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Birinci rivayete göre ikizleri olan Miletos
erkeğe Kaunos, kıza ise Byblis adını veİztuzu ve İçgöl
rir. İkizler büyüdüklerinde Byblis, erkek
ikizine aşık olur. Bu aşk kardeş sevgiKöyceğiz Gölü kenarındaki güzellik
sinden çok ötedir. Ancak ikizinden karçamurlarına belenir, Köyceğiz Gölü’nü
şılık bulamaz. Bu yasak aşkı öğrenen
Akdeniz’e bağlayan Dalyan Çayı’nın
kıvrımlarını tekne ile gezmek isterseniz; çay boyunca süren yolculuğunuzda sağınızda gördüğünüz, göremediğiniz tüm kalıntı ve kaya mezarları
Kaunos Antik Kentine aittir. Döneminde liman kenti olan Kaunos Dalyan
Deltası’nın oluşması ile denizden çok
içeride kalmıştır.
Çeşme
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5000 Kişilik Tiyatro

İkinci rivayete göre, Roma’lı şair Ovidius’un anlatımı ile; Byblis ikizi Kaunos’a
aşık olur. Byblis, Kaunos’a bir mektup
yazarak duygularını dile getirir. Kaunos
ise Byblis’in duygularını öfke ve tiksinti ile
karşılar. İkizini bir daha görmek istemeyen
Kaunos, kendisini sevenlerle birlikte babasının ülkesini terk eder. Kaunos’a gelerek,
kendi adını verdiği bu kenti kurar. Byblis
Kalede Su Sarnıcı
ise karşılıksız kalan sevgisi yüzünden
kral, oğlunu ülkesinden kovar. Kaunos’da hayatına son vermek isteyerek, bugünkü
Kaunos küçük kalesinin kalıntılarının bukendisini sevenlerle birlikte Karya’nın
lunduğu kayaya tırmanır, Dalyan Çayı’na
Lidya sınırındaki bu yere kendi adını
doğru kendini bırakıverir. Ama Nympheler
taşıyan antik kenti kurar.
( Su Perileri ) Byblis’e acır ve onu bir pınara dönüştürür. Byblis’in gözyaşları nehir
olur yıllardır çağlar durur.
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15 Kaleden İztuzu ve İç Göl
Kaunos kentini kurar da ; Byblis’e ne
olur? İşte orası her aşkın sonu gibi biraz
hüzünlüdür. Gördüğü hakaretlere, sevdiği
ikizinden ayrı kalmaya çok üzülür. Çok
üzülen Byblis, pınarları kuruyuncaya kadar gözyaşı döker ve sonunda yüksek bir
kayadan atlayarak canına kıyar. Efsaneye göre, Dalyan’da bir labirenti andıran
kanallar, Byblis’in gözyaşlarından oluşmuştur ve halen de akar.

Çeşme Agora Girişi ve Küçük Kale

İşte böyle hüzünlüdür, bütün aşkların ortak sonunda buluşulan acı gibidir, Kaunos’unda kuruluş efsanesi.

Dalyan
Kaleden Dalyan

Kral Mezarları
Kent Girişi Kapısı

Kaunos Antik Kenti denizden 150 m. yüksekliğindeki Akropolis ile onun güneybatısındaki,
yüksekliği yaklaşık 50 m. olan Küçük Kale’nin
ve bu iki yüksek tepenin kuzeybatı eteklerinin
oluşturduğu, denize bir dil gibi uzanan yarımada üzerinde kurulmuştur. Arkaik ve Erken
Klasik Çağlar’da Kaunos, Akropolis ve Küçük
Kale’nin sırtlarından geçen sur ile Agora’daki
çeşme binası arkasında uzanan sur arasındaki çanak içerisinde kurulmuştur. Kaunos bir
Karya kenti olup Lidya sınırındadır.
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Stao
Kilise Girişi
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Engebeli bir araziye kurulu antik
kentte, Akropol (kale ve sur duvarları), şehir surları, tiyatro,kilise, hamam, depo, çeşmeler, agora, stao,
kent içi yollar, tapınak ve kutsal
alan, liman ve mezarlık görülebilen
kalıntılardandır. Anlatılara ve bazı
ipucu bulgulara göre; askeri liman,
tersaneler, spor merkezleri, konut
alanları gibi günümüze ulaşamayan, ya da toprak altından henüz
çıkartılamamışlarla birlikte düşünülür ise; antik kentin ne kadar büyük
ve önemli bir yerleşim alanı olduğu tasavvur edilebilir. Kendi adına
bastıran Kaunos’un bir dönem bağımsız devlet olduğu, çevresindeki
Psilis (Sarıgerme’de), Sultaniye
(Köyceğiz Gölü kenarında) ve daha
birçok çevredeki küçük antik kentlerin de kendisine bağlı olduğu bilinmektedir.

Tekne Gezintisi Yapanlar

Kral Mezarları
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Stoa’nın (sütunlu yollar) bulunduğu bölge
ise M.Ö. 5. Yüzyılın başlarından itibaren,
özellikle dinsel mimari için kullanıma açılmış olması tahmin edilmektedir. Çünkü kentin her iki Akropol’ünü Sivrihisar ve Balıklar
Dağı’na bağlayan berzah (yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası)
üzerine en erken Hekatomnitler döneminde
(bu tarihi dönem Hekatomnos Oğulları yada
Hekatomnid hanedanı olarak adlandırılır.
Bu sülanenin en önemli ismi kuskusuz Mausoslos’tur. Oğlu Hekatomnos’un mezarı
yüzyılın Arkeolojik buluntusu olarak Milas
şehir merkezinde bulunmuştur ve kazı çalışmaları devam etmektedir.) yayıldığı görülmüştür.

Roma Hamamı

Dilek Mumu Yakma Niş’ i

FOTOĞRAFLAR:

Osman Kara
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Abdullah Okur

Kral Mezarları

Kent Girişi

Tiyatro Girişi

1-7 MART MUHASEBE
HAFTASI KUTLANDI

“Türkiye’de 101 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer,
yaklaşık 200 bin büro çalışanıyla muhasebe camiası;
Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve
kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer
mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi
ve gönderimini yapmakta, ayrıca TÜİK, BDDK, SPK,
EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi, ekonomideki diğer
düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarına da hizmet vermektedir.
Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin
olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir.
TÜRMOB ve Odalarımız kamu yararına, sürekli yüksek
kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve
denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel
olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta,
gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın
eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına
yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda
büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
İşletmelerin muhasebe ve denetim sistemini

gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına
katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı
olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin
önemli sorunları bulunmaktadır” dedi.
SMMMO Başkanı Çomak açıklamasına şöyle devam etti, “TÜRMOB ve Odalarımız yıllardır, mesleki
çıkarlarının yanında, ülke ve toplum çıkarlarını da
gözeterek taleplerini belirlemektedir. Taleplerimiz ve
beklentilerimiz kamu maliyesinin ve ekonomimizin daha
da güçlenmesi, işletmelerimizin gelişmesi, ülkemizin ve
insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi içindir.
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Bu doğrultuda çözüm bekleyen sorun ve taleplerimizin
bazıları;
• Bağımsız denetim olgusunun hayatın her alanında
yaşama geçirilmesi için gerekli yasal ortamın hazırlanması,
• Denetimin olmadığı her yerde su istimallerin, yolsuzluk
ve usulsüzlüklerin kaçınılmaz olacağı bilinciyle
denetim alanları ve standartlarının belirlenmesi,
•

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için AB
kriterler ve limitlerinin esas alınması,

•

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken yönetmeliğin biran önce hayata geçirilmesi,

•

Meslek Yasamızın antidemokratik maddelerden
arındırılması,

•

TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen “Sürekli
Mesleki Gelişim Yönetmeliği” ’nin bir an önce yayınlanması,
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Muğla Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Başkanı Mehmet
Çomak,1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda
“muhasebe ve denetim alanında
çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılacağı,
kurum ve kuruluşlarımızın camiamızın sorunlarına daha da duyarlı
olacağı bir yıl olması dileğiyle, meslektaşlarımızın Muhasebe Haftası’nı
kutlarım” dedi.
Muğla SMMM Odası Başkanı Mehmet Çomak’ınMuhasebe Haftası
açıklaması şöyle;

•

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 mensuplarımızın ücretlerinin tahsil edilmesi için meslek örgütü tarafından yapılan öneriler hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması,

•

Vergi incelemelerinde, meslek mensuplarına
sorumluluk yükleme konusunda kolaycılığa kaçılmayarak daha titiz ve özenli davranılması,

•

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalanması ve
tasdikten doğan sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi,

•

Çok yüksek olan özel usulsüzlük ve idari para
cezalarının makul seviyelere indirilmesi,

•

Meslek mensupları dışındaki kişi ve kuruluşlara
e-beyanname şifresi verilmemesi,

•

KDV beyannameleri ile Muhtasar Beyannamesinin
birleştirilmesi,

•

Satıcılar ile tüketiciler arasında pazarlıklara neden
olan yüksek KDV oranının düşürülerek tüm mal ve
hizmetler için % 10 olarak uygulanmasıdır.

Bu sorunlarımızın çözümü için, başta hükümetimiz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların haklı taleplerimize
cevap vermesini, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizin dikkate alınmasını ve örgütümüzle
işbirliği içerisinde çalışılmasını talep ediyoruz” diyerek
sözlerini bitirdi.

MUHASEBE HAFTASI NEDENİ İLE MERKEZ İLÇE YEMEĞİ
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MARMARİS ’DE YEMEK
Muhasebe haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemeğe,
Marmarisli meslektaşlar büyük ilgi
gösterdi. Gecenin geç saatlerine
kadar süren yemekte meslektaşlar
bol bol eğlendiler.
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KÖYCEĞİZ KAHVALTI
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Muhasebe haftası nedeniyle Köyceğiz’ de yapılan kahvaltıya Köyceğiz,
Ortaca ve Dalaman’ da faaliyet gösteren meslek mensupları katıldı.

Vergi Dairesi Ziyaret Edildi
Yönetim Kurulumuz Muhasebe Haftası nedeniyle Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR’ ı makamında
ziyaret etti.

SGK Ziyaret Edildi
Yönetim Kurulumuz Muhasebe Haftası
nedeniyle Muğla SGK İl Müdürü
Necmettin ÖZ’ ü makamında ziyaret
etti.

Muhasebe haftası etkinlikleri çerçevesinde Marmaris’ li meslek
mensupları ile Marmaris Vergi Dairesi çalışanları arasında Armutalan
Arena’ da halı saha dostluk maçı
yapıldı.
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Marmaris Vergi Haftası Etkinlikleri

SEVGİLİLER GÜNÜ, SEVGİ
Osman Kara/Basın Yayın Komisyonu Üyesi
Sevgi insanları biraya getirir, toplayıcıdır derler. Sevginin insanları bir araya getirdiği bir anlamda doğru olsa da, tam doğru değildir.
Bunu yapabilen bir tek sevgi değildir. Ortak çıkarlar, ortak bir iş veya kanaat da, hatta başka bir anlamda ortak düşmanlıklar da kişileri bir araya getirir. Aradaki fark şudur: Sevgi ister kişisel, isterse kişisel olmayan karşılıklı tepkilerde, yani karşılıklı sevgi, şefkat
veya minnettarlıkta bir araya gelenler iki kişidir ve onlarında ilgisi birbirine dönüktür. Öte yandan ortak bir iş veya savaşta bir araya
gelenlerin ilgileri kendilerinden başka bir şeye dönüktür; tabii bahsedilen savaşın, iki tarafın da aziz tuttuğu bir şey uğruna verilen bir
uğraş değil de kişiliklerin çatışması olduğu durumları saymazsak.
Ben sevgiyle ilgili ilk söylediklerimin doğru olan öteki anlamına bakacağım: Sevgi, en azından cinsel, bir kadınla adamın birbirine
duyacağı türden bir sevgi, seven kişileri bir araya getirdiği gibi onları uzaklaştırabilir, hatta ayırabilir bile. Bu elbette diğer sevgi biçimlerinde, arkadaşlık ve çocukların ana babalarına ve ana babaların çocuklarına duyduğu sevgi biçimlerinde de olabilir ve oluyor da
zaten. Bu tür sevgiler de aynı ölçüde sahiplenici, bağımlı ve kıskanç (Sevilen sevgisini başka birine verdiğinde sevginin beraberinde
kıskançlık getirebilmesi, bunu zorunlu olarak kıskanç bir sevgi yapmaz. Ne de olsa seven bu konumdaki hiç kimseye güvenemediği için değil, daha önceden aldatıldığı için de sevilene güvenemeyebilir ve bu yüzden ıstırap çekebilir) olabilir, kişilerin hayatlarını
paramparça edebilir, ilişkilerini mahvedebilir. Bazı düşünürler karşıdakini memnun etme veya tam tersi bir istekle ona baskın çıkma
gibi dürtülerle kirlenmeyen, saf arkadaşlıkların bir mucize olduğunu söyler. Ama böyle arkadaşlıklar hiç var olabilir mi diye şüphe de
etmez? Benim ilgimi çeken soruysa bunun aynı şekilde erkekle kadın arasındaki, cinsel tutkuda ifade bulan sevgi içinde geçerli olup
olmadığıdır. Ben cinsel sevgide kendine özgü sıkıntılar, felsefi sıkıntılar buluyorum, bunları kendi başlarına açıklamak istiyorum.
Pek çok biçimiyle sevgi her bir kişinin ona kattıkları, ondan aldıklarıdır. O yüzden bu nokta da sevgide olabilecek her türlü sıkıntı da o
kişilerin ve ilişkilerinin sıkıntılarıdır. Eğer öyle ise, bunlar nasıl olur da felsefi sıkıntılar olarak görülebilir ve niye bir tek cinsel bir mahiyet kazandığında sevgiyle ilişkili oldukları düşünülmeli? Buna verilecek çok kısa bir yanıt şudur: Bahsedilen sıkıntılar aslında kişinin
kendisinden ve sevdiği kişiyle ilişkisinden kaynaklansa da, sevginin ifadesi olan o tepkiler, eğilimler ve temayüllerden ibarettir. Yani
kişinin sıkıntıları sevginin bir parçası olan tutku ve özlemden kaynaklanır, cinsel biçimiyle kastedilen sevgideki gerilim ve çelişkileri
yansıtır. Dolayısı ile iki hususa da ışık tutarlar: Bir yanda kişiye ve onun bireysel psikolojisine, öte yanda da sevgi biçimine bürünen,
onu ele geçiren tutku ve özlemin içeriğine. Dolayısı ile kişinin kendisinden ve sıkıntılarından, kavramın kendisine ve bizim kavrayışımızı karışıklığa sürükleyen, o kavramdaki sıkıntı ve gerilimlere geçmek demek, psikolojiden felsefeye geçmek demektir.
Bunu yaptığımızda karşımıza çıkan sorulardan biri de şudur: Sevgi cinsel bir biçim aldığında, cinsel tutku da ifade bulduğunda, cinselliğin ona yaptığı bu katkı sevgiye kendi içeriğini kazandıran geri kalan ne varsa onlarla çatışacak bir öğe ekler mi? Bazı düşünürler eklediğini düşünmektedirler. Ancak sevgiden cinselliği ayırmayıp konuya ait birkaç söz ederek geçerler.
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Cinsel arzunun amaç veya nesnesinin bir çelişki içerdiği için elde edilemeyeceği ya da her durumda korunamayacağıdır. Zira bu
amaç öteki bir kişiyi içeriden, onun bilinç veya öznelliğinden fethetmek, onun özgürlük veya özerkliğine müdahale etmeden onun
görüş ve iradesini tutsak almaktır. Ancak imkansızdır. İmkansızı gerçekleştirmeye çalışmak da hüsran ve çelişki doğurur. Sevilen
karşılık vermese de, yani karşılık verdiği sevgi özgürce verilmiş olsa da, bu tür bir karşılıklılık kendi kendisini besleyemez. Onu yenileyecek bir şey olmadığında seven sevilene ilgisini yavaş yavaş kaybeder. Eğer sevdiğini memnun etme isteği hayatının merkezine
oturursa, eğer bu onun hayatının mecrası haline gelirse, bu sefer o bağımsız bir kişi olmayı sürdüremez ve sevgilisinin arzusu için
zor bir amaç olmayı bırakır. Onun hayatının en geniş anlamda ilişkiye uzak kaldığı tam tersi durumdaysa, sevgilisine bir gizem sunar
ve onun ilgisini çekmeye, ona cazip gelmeye devam eder.
Sevgide sağlanan tam karşılıklılık istikrarsız ve kısa ömürlüdür. İlişkinin sürmesini sağlayan da sevenle sevilenin birbirine karşı hisleri arasındaki bir tür eşitsizliktir. Öteki, ilke olarak benim erişimimin dışındadır. Ona erişmeye çalıştığımda benden kaçar ve ona sırt
çevirdiğim zaman beni kovalayıp, beni ele geçirmeye çalışır söylemini ortaya çıkartır. Sevgi, bir saklambaç dansıdır. Sevenle sevilenin birbirlerine sundukları salt gizemdir; doğru ölçülerde, dansın farklı adım ve hallerini sürdürecek doğal bir ele avuca sığmazlık.
Aksi takdirde kadınların gizemini çok çabuk tüketen bazı erkeklerle karşılaşırız. Bir kadından ötekine koşarlar, tıpkı arıların çiçeğe
çekildikleri gibi her birine çekilirler; nektarın tadına bakar, alacaklarını alır, sonra da yollarına devam ederler. Kadınlar onları ellerinde
tutamadığı için, onlar için savaşan kadınlar çekici olmayı sürdürürler. Bu tür erkeklerin muhteşem sevgili oldukları düşünülür, ama
burada kullanılan “sevgili” tabiri, bir hüsnü tabirdir. Asıl soru burada: Böyle bir adam “onları sevip bırakıyorsa”, onlar için hissettikleri
ve onlara verdikleri bir araya geldiğinde sevginin bir ifadesini oluşturur mu? Sevgi için kesinlikle bundan fazlası lazımdır ve bu tür
kısa ömürlü yüzleşmeler daha fazlasının gerçekleşmesi veya var olması için zorunlu mantıki uzamı (Beyin temelli öğrenme) sağlayamaz.
Zira cinsel sevgi sevilenle fiziksel ve her türlü ilişki ister. Sevilenle kurduğu bu tür bir temastan keyif alır, karşılık bekler ve bunun için
canını dişine takar. Zevk, karşılıklı olmadığı zaman salt cinsel tatmin getiren bir tür zevk veren ilişki de sevginin karşılıklı olmasını
öngörür. Cinsel anlamıyla kastettiğimiz kadarıyla sevgiye içrek olan bu karşılıklılık ihtiyacı da pek çok soru doğurur. Bunlardan biri de
şudur: Bu sevgi, ele geçirmeyle özdeşleştirilebilir mi?
Ortada bir sorun olduğuna şüphe yok. Sevgi, ancak insanlar aşık olduğunda onlara böyle bir sorun çıkartır. Bu her birimizin kendi
başımıza çözmesi gereken kişisel bir sorundur ki buna verilecek yanıt da kişisel olgunluğu gerektirir. Bu yanıtta ancak birinci tekil
şahıs dilinde ifade edilebilir: Ben sevdiğimin sevgisine duyduğum ihtiyacı, onun özgürlük ve özerkliğine saygıyla uzlaştırabilir miyim?
Uzlaştırmak durumundayım. Zira sevgi bir insanın ötekine duyduğu hayati bir ihtiyaç olmasıdır. Bu yüzden sorun, bu ihtiyacı eşit
ölçüde karşı konulmaz özgürlük ihtiyacı ile uzlaştırmaktır. Bu da insanın hem kendisi, hem de sevdiği için özerk kalmasını ve onun
özgürlük ve özerkliğine de müdahale etmemesini gerektiren ikili ihtiyaçtır.

TAKIMIMIZ VALİLİK KUPASINA KATILDI

16 Kurum- Kuruluş ve Köy takımının katıldığı turnuva
Vali Amir Çiçek’in başlama vuruşuyla start aldı. 21’nci
kez start alan Valilik Kupasının açılış törenine Muğla
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban,
Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, İl Emniyet Müdürü
Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin
Gümüş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan
Öçalmaz, ASKF Başkanı Mehmet Top, Futbol İl Tem-

silcisi Ali Karakaya ve çok sayıda Kurum yetkilisi ile
seyirci katıldı.
Valilik Kupası tek devreli lig usülü iki grupta oynanacak karşılaşmalarla yapılacak. Bu yıl ki turnuvaya
Çörüşspor, Dalaman Bld.Veteranlar, Esençay Gençlikspor, Esençay Spor, Gökovaspor, İl Telekom Müdürlüğü,
Kapalı Cezaevi, Karadenizspor, Körfezspor, Mali Müşavirler, Master Akademispor, Muğla Masterler, Muhtarlar
Birliği, Sağlıkgücüspor, Tarım-Çevrespor, Ula Esnafspor
takımları katılıyor. Mali Müşavirler takımının yer aldığı
A grubunda Çörüşspor, Esençayspor, Dalaman Bld.
Veteranlar, Sağlıkgücüspor, Ula Esnafspor, Körfezspor
ve Muhtarlar Birliği takımları katılıyor. Mali Müşavirler
takımımız ilk maçın da Ula Esnafspor’a son dakika da
yediği golle 2-1 mağlup oldu.
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Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 21’ncisini düzenlediği
Kurumlar Arası Valilik Kupası futbol
turnuvası başladı.

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN
MERNİS SİSTEMİNDE YER ALAN ADRESİNE VERGİ TEBLİGATI

25 Nazlı Gaye ALPASLAN
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Avukat
Şirket tüzel kişiliği ile ilgili bütün tebligatların şirketin bulunduğu merkez adresine yapılması zorunludur. Aksi takdirde yapılan tebligatlar geçerli olmayacaktır. Somut bir olayda 2007 yılı ile ilgili bir tebligatın şirket müdürünün
ikamet adresinde yer alan müdüre yapılması sonucunda açılan dava red şeklinde karara bağlanmıştır (1).
Somut olayda 2007 yılına ilişkin defter kayıt ve belgelerin ibrazı hakkındaki yazı şirket tüzel kişiliğine tebliğ edilememiştir. Bunun sonucunda şirketin ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresinden de defter ibraz yazıları bilâ
tebligat olarak geri dönmüştür. Daha sonra ikinci bir tebligat için şirket müdürünün MERNİS sisteminde yer alan
sorgulama neticesinde şirket müdürü olarak atanan kişinin ikamet adresine yapılan tebliğin usulüne uygun olduğu
neticesine varılmıştır.
Bilindiği gibi ticaret şirketlerinde her türlü tebligatın şirketin merkez adresinde yapılması zorunludur. Tüzelkişilere
yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan
teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Dar mükellefiyette Türkiye’deki daimi temsilcilere
yapılır.
Emsal bir olay nedeniyle, vergi mahkemesi tarafından verilen bir kararın gerekçesi aynen şöyledir: “Somut olayda
davacı şirket tüzel kişiliği bilinen adreslerinde ulaşılmaması nedeniyle, MERNİS sisteminde yapılan sorgulama neticesinde şirket müdürü olarak atanan kişinin ikamet adresinde yapılan tebliğin usulüne uygun olduğu sonucuna
varıldığından, davacı tarafın aksi yöndeki iddialarına itibar edilmemiştir”

: Bkz. İzmir 3. Vergi Mahkemesi 27/12/2013 gün ve E : 2013/197 – K : 2013/1778 sayılı kararı

SMMM Bedia TUCEL ile SMMM Mehmet TUNCEL’in Yiğit Alp adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.
SMMM Celal Anıl YILMAZ’ın Ediz adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.
SMMM Gülbin YASLAN BALICA’nın Mehmet adını verdikleri oğlu dünyaya
geldi.
SMMM Meliha Seda TUNGAY’ın Beray adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

SM Veysi Durukan vefat etmiştir.
SMMM Abidin AKKUŞ’ un babası vefat etmiştir.
SMMM Sanem ÖZKAYA’ nın babası vefat etmiştir.
SMMM Ogün UÇARSU’ nun babası vefat etmiştir.
SMMM Necla Emel YILDIRIM’ ın annesi vefat etmiştir.
Merhumlara ve merhumeye Tanrı’ dan rahmet ailesine ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz
( Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)
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Miniklere Dünya’ya hoş geldiniz derken, sağlıklı, mutlu ve uzun bir gelecek
diliyor, ailelerini kutluyoruz.
( Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)

Ula Gölet

