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Değerli Meslektaşlarım

Bir süredir sizlerden uzak kaldık. Ben-
jamin Franklin der ki; Küçük harca-

maları gözden kaçırmayın, bazen küçük bir 
delik koca bir gemiyi batırır. Ülke ekomisinin 
gittiği yer ve maliyetlerdeki artış dergimizi de 
doğal olarak etkiledi. Birçok yayının kapa-
tılmak zorunda kalması, birçoğunun ebatını 
küçülterek süreci aşmaya çalışması, spon-
sor firmaların da zorlanmasıyla birlikte biz de 
önlemler almak zorunda kaldık.  Dergimizi 6 
aylık formata çekme  kararını aldık.  Latin-
ce bir söz  Türkçeye de yansımıştır. “ Söz 
uçar, yazı kalır.” Odamızın tarihsel gelişimini 
görebilmek, yazılı ürünlerin geleceğe taşına-
bilmesi için Oda dergimizi çok önemsedik.  
Gelişen maliyetleri azaltmak için dergimi-
zi biz de dijital ortama taşıyoruz. Böylelikle 
daha geniş kitlelere de ulaşmak istiyoruz. 

Ülkemiz Belediye seçimleri için sandığa git-
ti. Bu dönemde ülkemizin dört bir yanında 
meslektaşlarımız önemli başarılara imza attı. 
Belediye Başkanlığına ve meclis üyeliklerine 

EDITÖR

seçilen meslektaşlarımızın başarılı bir dönem  
geçirmelerini diliyorum. Artık belediyelerde 
Muhasebe servislerinde Mali Müşavir ar-
kadaşlarımızın görevlendirilmesi önerimizin 
ön plana çıkması gerektiğini  tekrarlamaya 
devam ediyoruz. Özellikle Belediye Başkanı 
seçilen meslektaşlarımızın bu konuya duyarlı 
olmasını istiyoruz. 

Şimdi  önümüzde Oda seçimleri var. Her za-
man olduğu gibi gruplar yarışacak.  Odamız-
da da yeni dönemde görev alacak arkadaş-
larıma başarılar diliyorum. Umarım sağlıklı, 
Odamıza yakışır bir seçim süreci yaşarız.. 

Bu sayımızda Balıkesir Üniversitesi İşletme 
Bölümü araştırma görevlisi meslektaşımız 
Dr. Mustafa Oğuz, “UFRS 17 Sigorta Söz-
leşmeleri Standardında yer alan prim dağıtı-
mı yaklaşımı”   yazısıyla  bu konuyu  dikkati-
mizi çekiyor. 

İstanbul SMMM Odası üyesi meslektaşı-
mız SMMM Murat Kılıç dostumuz dergimi-
ze destek sunarak “Konkortado  Sürecinde 
borçlu, alacaklı ve kefil  ilişkisi” çalışmasıyla 
hepimizin merak ettiği konuları değerlendir-
meye açıyor. 

Balıkesir SMMM Odası iki dönemdir Balıke-
sir Akademik Odalar dönem sekreterliğini ve 
sözcülüğünü üstleniyor. Birlik üyelerimizden 
Balıkesir Mimarlar Odası Şube Başkanı Ali 
Özerk sayfalarımıza konuk oldu. 

Balıkesir SMMM Odası Başkanı Metin Yal-
çın bu kez mesleğimizin dışına taşıp, bir ki-
tap okuru olarak Hasan Sezgin’in söyleşisi-
ne konuk oluyor. 

Sayfalarımız yine etkinlikler ve içeriğiyle 
dopdolu…

Esen kalın…
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Sevgili Meslektaşlarım, 

2016 Haziran ayında göreve baş-
ladığımız odamızda 2018 sonu 

itibarıyla son faaliyet raporumuzu payla-
şıyoruz.

2013-2016 döneminin Oda meclisle-
rinde belirttiğimiz ve paylaştığımız üzere 
öncelikle odamız üzerinde KMH kulla-
nımından ve kamuya olan bakiyelerden 
kaynaklanan finansman baskısını uzun ve 
sabit faizli kredilerle kırmayı başarmıştık. 
Odamız 13. Dönem yönetimi olarak gider 
bütçelerini minimum seviyeye çekebilmiş, 
finansal baskıya ve borç yüküne rağmen 
önceki 8 yıllık dönemde uyuşmuş, unu-
tulmuş, ihmal edilmiş yeteneklerimiz ve 
becerilerimizi yeniden kazanmaya çalış-
mıştık. 13. Dönem boyunca bütün moti-
vasyonumuz; çalışmayan çarkları çalışır 
hale getirmek, Odayı küçültmeden, etkin 
bütçe yönetimi ile iş üretebilmek üzeri-
neydi. 

Çalışan çarklarla başlamadığımız için hı-
zımız birinci 3 yılın sonunda istediğimiz 
gibi olmadı. İkinci 3 yıllık döneme buna 
rağmen çalıştırmayı başardığımız çark-
larla daha güçlü hareket motivasyonu ile 
başladık.

Ne var ki 14. Döneme dair 3 yıllık bütçe-
miz de Nispi aidatlar hakkındaki mahkeme 
kararı ile bir anda %50 erimiş oldu.

Meslek örgütü olarak öngörülü ekibimizin 
hazırlıklı olması ve siz değerli meslektaş-
larımızın oda meclislerindeki açıklamaları-
mızı kabulünüz ile maktu aidatta yaptığı-
mız yerinde düzeltmelerle oda bütçemizi 
kullanılır halde tuttuk. Bu vesile ile tüm 
üyelerimize bu kriz yönetiminde bizlere 
verdiği katkı için teşekkür ederiz.

Oda bütçesindeki yaşanan Nispi Aidat 
erozyonuna rağmen 2018 yılı ve 2019 
yılı hesaplarında üyelerimiz için 1 (Bir) lira 
Nispi Aidat tahakkuku ettirmedik ve üye-
lerimizden tahsilât istemedik. Buradan bu 
noktada tavır alan tek Oda olduğumuzu 
bildirmek isterim.

Ülkedeki ekonomik koşullara ve bu ko-
şullara bağlı olarak odamız bütçesinde 
meydana gelen olumsuzluklara rağmen iş 
üretmeye özen gösterdik. 

Personel giderlerinde tasarrufa yönele-
rek bazı mesai arkadaşlarımızla yolumuzu 
ayırdık. Bu işleme ilişkin tazminat ödeme-
leri faaliyet dönemimiz içinde umulmadık 
bir bütçe çıkışı yarattı. 

Bunların yanında yoğun bir şekilde gi-

der küçültmeye yöneldik. Tahsilâtlarımızı 
hızlandırmak ve üyeler arasında eşitsizlik 
yaratan aidat ödeme alışkanlığını denge-
lemek adına yasal takip dâhil disiplin uy-
gulamaları dâhil her türlü işlemi yürüttük. 

Kendisi denetim ve şeffaflık üzerine kurulu 
bir mesleğin hesap vermekten kaçınma-
ması gerektiğine olan inancımızla her üç 
ayda bir Oda Meclisi toplantılarını yap-
maya özen gösterdik. Özellikle yaşadığı-
mız aidat krizinde sosyal medyadan gör-
düğümüz bazı il odalarımızın üyeleri gibi 
kriz üretmek yerine çözüme katkı sunarak 
oda bütçemizin realize edilmesine katkı 
sunan Oda Meclisi üyelerimize, teşekkürü 
bir borç bilirim. Bizlerden sonraki dönem 
yönetimlerinin de Oda Meclisi üzerine 
olan anlayışımızı desteklemesi en büyük 
temennimizdir. 

TÜRMOB ve Ege Odaları birlikteliğinde 
odamızın ve ilimizin temsilini üst düzeyde 
sağladık. 

25 yıl sonra genel merkezimiz TÜR-
MOB’da meslektaşımız SMMM Nüvit ER-
TEN’i görevlendirdik.

Oda bültenimizi yılda 4 defa çıkarmaya 
devam ederek neredeyse maliyetlerinin 
tamamını reklamlar ile karşılamayı başar-
dık. 

Bu arada Balıkesir ilinde kurulu iki ayrı 
üniversitenin değerli akademisyenlerinin 
desteği ve Odamız Yönetim Kurulu’nun 
gayretleri ile Prof. Dr. Hüseyin AKAY’ın 
editörlüğünü yaptığı “Ida Academia-Mu-
hasebe ve Maliye Dergisi” adında bilimsel 
yayın kabul eden, hakemli akademik nite-
likli dergiyi yayın hayatına kazandırdık. 

Son zamanlarda Odamız web sayfasında 
gerçekleştirdiğimiz kapasite geliştirme 
adımı ile hem Oda bültenimizi hem de 
akademik nitelikli dergimizi online yayın-
lanır hale getirdik. 

Akademi dünyası ile meslek örgütü-
müz arasında Ida Academia ile daha 
da güçlenen ilişkiler nihayetinde bizlere 
ulusal nitelikli bir sempozyumu Odamız 
bünyesinde gerçekleştirme imkânını da 
beraberinde getirmiştir. 14. Faaliyet dö-
nemimizde BOBİ FRS Sempozyumu’nu 
muhasebe alanında önde gelen akade-
misyenlerin katılımı ile Ayvalık ilçemizde 
gerçekleştirdik.   

Odamız tiyatro topluluğunun oyunlarını 
sponsorlar vasıtasıyla hayata geçirdik. 
Topluluğumuz beşinci yılını geride bıra-
kırken, Balıkesir’de her yıl 27 Mart Dünya 

Tiyatro Günü’nde sahne alan tek tiyatro 
topluluğu olma özelliğini halen taşımak-
tadır.  

Odamızda düzenlenen değişik etkinlikler,  
turnuvalar ve toplantılar Odamızı sosyal 
yaşamın bir parçası haline getirdi. Bu yol-
la şehir yaşamının bir parçası olmanın en 
büyük katkısı elbette mesleğimizi, örgü-
tümüzü daha tanınır bilinir hale getirmesi 
üzerine oldu. 

ZESDER işbirliği ile 3. kez gerçekleştirdi-
ğimiz nitelikli satranç turnuvalarının yakın 
zamanda ulusal /uluslar-arası niteliğe ka-
vuşmasını planlıyoruz. 

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramında çocuklarımızın yanı 
sıra Oda binamızın bulunduğu bölgede-
ki çocuklarımıza bir çocuk filmi gösterimi 
ve geleneksel sinema ikramları ile keyifli 
anlar yaşattık. Sinema izleyiciliği ve sine-
ma ortamı noktasında eğitimlerine katkıda 
bulunduk coşkularını paylaştık. 

TESMER şubemiz hemen her konuda 
eğitim üretkenliği ve gelir üretmek tela-
şında, özellikle yardımcı eleman yetiştirme 
amacıyla gerçekleştirilen Bilgisayarlı Mu-
hasebe Kursları üniversiteli gençler tara-
fından ciddi rağbet görmekte. Her yıl iki 
ayrı kurs döneminde hafta ve hafta sonu 
kurslarında 100’e yakın genci mesleğimi-
ze örgütümüze adım atar hale getirmek-
teyiz. Bunun yanı sıra staja başlama ve 
yeterlilik kursları belirli talep dönemlerin-
de aday meslek mensuplarının faydasına 
sunulmaktadır.  

Buna ek olarak yönetmelik gereği TES-
MER şubemiz kendi bütçesi ile kurumlaş-
mış durumdadır. 

BALIKESIR  SMMMO BAŞKANI
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İlgili faaliyet raporlarında detaylı olarak 
TESMER şubemizin faaliyetleri meslek-
taşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.  

Sürece olan katkıları ve dinamizmi ile 
TESMER Yönetim Kurulumuza teşekkür 
ederim.

Gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlar saye-
sinde başta ilçelerdeki meslektaşlarımız 
ve bağlı çalışan meslektaşlarımız ile bü-
rosundan ayrılamayan meslektaşlarımızın 
monitörlerine eğitimleri taşıdık. 

Mahalli idareler seçimleri öncesinde 
Odamız sekretaryası önderliğinde AKOB 
(Akademik Odalar Birliği) bileşenleri ola-
rak Yerel Yönetimler Kentleşme ve Çevre 
Sorunları Sempozyumu’nu gerçekleş-
tirdik.  İlimizde Akademik odaların doğal 
liderliğini değerli meslek örgütlerinin gü-
ven ve teveccühü ile 6 yıldır taşıyoruz, 
AKOB olarak kentin her noktasına değen 
bir ilişki ağı ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

Basın ile düzenli ilişki kurarak meslek ör-
gütümüzün il düzeyinde görünürlüğünü 
yükselttik. Ekonomik hayata dair her hu-
susta görüşlerimizi kamuoyu ile derhal 
paylaştık. Bu yolla Odamız kendi alanında 
kanaat önderi olmaya devam etmiştir. 

BALDEP’in (Balıkesir Demokrasi Plat-
formu) kurucu örgütlerinden olduk ve 
yürütme kurulunda yer aldık. Ülkemizde 
ve kentimizde yaşama dair sözlerimizi 
hep birlikte seslendirdik. Demokrasi kül-
türünün önemli unsurlarından olan bu tip 
yapılarla demokrasiyi var etmeye çalıştık. 

Mesleğe yeni katılan meslektaşlarımızı 
her dönem ruhsat törenleri ile karşıladık. 
Odamızda düzenlenen ruhsat törenlerin-
de meslektaşlarımızın yanlarında olduğu-
muzu ve  nasıl büyük bir ailenin parçası 
olduklarını gösterdik. Yaptırdığımız sem-
bolik yemin töreni ile başlangıçtan meslek 
etiğine tutunmaları için yol gösterici ol-
duk. Gerçekleştirilen son ruhsat töreninin 
niteliğini bir üst çıtaya yükselterek cüppe 
töreni haline getirdik. Akademik nitelikli 
bir meslek örgütünün üyesi olmanın ge-
tirdiği sorumluluğu meslektaşlarımıza bu 
yolla aşılamaya çalıştık.

Yemin töreninin hazırlığı ve metnin üretimi 
ile ruhsat törenlerine katkılarından dolayı 
ETİK Kurulumuza teşekkür ediyorum. 

Geçmişte pek çok kez zarar açıklamaya 
alışkın bütçemizin bu dönemde de fazla 
verdiğini bildirmek isterim.  

Oda faaliyetlerini daha çok dijital ortama 
sevk ederek üye – oda ilişkisinde daha 
hızlı sonuçlar elde etmeyi hedefledik. 
Bugün meslektaşlarımız odamıza gelme 
zorunluluğu duymadan aidat ödemelerini 

gerçekleştirebilmekte, aday meslek men-
subu havuzundan istifade edebilmekte, 
faaliyet-sicil belgesini internet üzerinden 
elektronik imzalı olarak alabilmektedir. 

Sevgili meslektaşlarım; başta yönetim ku-
rulumuz olmak üzere her ilçemizi şu ana 
kadar en az bir kere ziyaret ettik ve bu zi-
yaretlerde ilçelerimizdeki idarenin temsil-
cileriyle ticaret odalarıyla görüşme yapıp 
“meslektaşlarımızın yanındayız” dedik. 

Haksız rekabetle mücadelede yoğun 
emek sarf eden ve bu hususta kılı kırk ya-
yarcasına inceleme gerçekleştiren Haksız 
Rekabetle Mücadele Kurulumuza teşek-
kür ediyorum. 

Gönüllü denetim komitelerimiz vasıtasıyla 
büro ön denetimlerini yaptık bürolarımızın 
bir dökümünü çıkardık. Denetim ekiplerin-
de gönüllü görev alan meslektaşlarımıza 
da çok teşekkür ediyorum. 

Bu mesele ile bağımlı olan Etik sözleşme 
ve taahhütname ile ilgili düzenlemelerin 
hayata geçmesini için çaba sarf eden 
ETİK Kurulumuza teşekkür ediyorum. 

Odamız stajyerlerini de ihmal etmedik. 
Mesleğimizin gelecekteki temsilcileri olan 
stajyerlerimizle yaptığımız çalıştaylar da 
onlara önderlik etmeye çalıştık. Odamız 
üyeliğine ve mesleğe hazırlanmalarına 
yardımcı olduk. 

Stajyer büro denetimlerini de ihmal etme-
dik. Stajyerlerimizin de mesleki disipline 
uyumu içi çaba verdik. Stajyere eğitim ve 
denetim komitelerimize teşekkür ediyo-
rum. 

TÜRMOB genel kurulunda ilimizin du-
ruşunu gösteren, hepimizi en iyi şekilde 
temsil eden Üst Birlik Delegelerimize te-
şekkür ederim. 

Yönetimimiz döneminde 3 er aylık peri-
yotlar halinde yaptığımız Oda Meclis ça-
lışmalarına katılan tüm meslektaşlarıma ve 
bu dönem boyunca ilçelerimizde odamı-
zın temsilini yürüten İlçe Temsilciliklerimi-
ze çok teşekkür ederim.

Özellikle bu dönemde ilimizdeki kamu 
organları ile kurduğumuz nitelikli ilişkide, 
oluşturduğumuz enerji ve paydaşlıkta bize 
hep güç veren başta Yönetim Kurulumuz-
daki çalışma arkadaşlarım ve Disiplin ile 
Denetleme Kurulumuza teşekkürü bir 
borç bilirim. 

23.Olağan genel kurulumuzu yasamız ge-
reği 31.12.2018 tarihli Mali Tablolar ve 
faaliyet raporu ile yapmamız gerekmek-
tedir. Ancak son oda meclisimize sundu-
ğumuz 31.03.2019 tarihli Mali Tablolar 
ile faaliyet raporumuz WEB sitemizden 

sizlerle paylaşılmıştır.

Bu mücadeleyi bu günden sonrada bir-
likte taşıyacağımız tüm meslektaşlarımı 
sımsıcak duygularla selamlıyorum. 

Bu mücadeleye başladığımız gün dost-
larımızla varmak istediğimiz hayali Nazım 
Usta şöyle anlatmış;

"Hep bir ağızdan türkü söyleyip

hep beraber sulardan çekmek ağı, 

demiri oya gibi işleyip hep beraber, 

hep beraber sürebilmek toprağı, 

ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, 

yârin yanağından gayrı her şeyde

her yerde

hep beraber!

Diyebilmek için"

Ve bugün ben bu hayale daha yakınlaşmış 
hissediyorken kendimi sizlere yine Nazım 
ustanın dizeleriyle seslenmek istiyorum,

Hoşçakalın dostlarım benim

Hoşçakalın dostlarım

Sizi canımda canımın içinde

Kavgamı kafamda götürüyorum

Hoşçakalın dostlarım

A dostlara kavga dostu

İş kardeşi

A yoldaşlara tek hecesiyiz

Tek hecesiz elveda

A dostlara kavga dostu

İş kardeş

Yoldaşlara elveda

Görüşürüz yine görüşürüz dostlarım

Beraber güneşle güler beraber döğüşü-
rüz

Hoşçakalın dostlarım

A dostlara kavga dostu

İş kardeşi

A yoldaşlara tek hecesiyiz

Tek hecesiz elveda

"Bizim birbirimize karşı kazanacağımız 
hiçbir ZAFER yok, hep birlikte kazanaca-
ğımız bir ZAFER var." 

“Her şey çok güzel olacak” 

İYİ Kİ VARSINIZ. 

HEPİMİZE KOLAY GELSİN.

Metin YALÇIN

13/14.Dönem Balıkesir SMMM Odası 
Başkanı
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BALIKESIR ÜNIVERSITESI IIBF 
IŞLETME BÖLÜMÜ

UFRS 17 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
STANDARDI’NDA YER ALAN PRİM DAĞITIMI YAKLAŞIMI

UFRS 17’de sigorta sözleş-
melerinin değerlemesine 
ilişkin olarak öngörülen öl-

çüm yaklaşımlarından biri prim 
dağıtımı yaklaşımıdır. Prim dağı-
tımı yaklaşımı, UFRS 17’de uygu-
lanması öngörülen diğer ölçüm 
yaklaşımlarından genel model 
yaklaşımının daha basitleştiril-
miş bir halini ifade etmektedir. 
Prim dağıtımı yaklaşımı oldukça 
spesifik bir model olduğundan, 
şimdiden pek çok sigorta şirketi 
tarafından sık bir şekilde kullanıl-
mayacağı tahmin edilmektedir 
(Mignolet, 2017: 10). 

Bir sigorta şirketinin prim dağıtımı 
yaklaşımını uygulayabilmesi için 
birtakım şartları yerine getirmesi 
gerekmektedir. Bunlardan ilki, bir 
sözleşme grubuna ilişkin kalan 
teminat yükümlülüğü tutarının 
genel model yaklaşımına göre 
ölçülmesi halinde elde edilecek 
tutar ile prim dağıtımı yaklaşımı-
na göre ölçülmesi halinde elde 
edilecek tutar arasında önemli 
ölçüde fark olmamasıdır. Diğer 
şart ise, ilgili sigorta sözleşmesi-
nin teminat süresinin bir yıldan 

daha kısa süreli olmasıdır (UFRS 
17, paragraf 53). Söz konusu iki 
şart ile bu yaklaşım kapsamın-
daki sigorta sözleşmelerinin de-
ğerlemesinde önemli bir kolaylık 
sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu 
yaklaşımın uygulanması sigorta 
şirketlerinin isteğine bağlı tutul-
muştur (Ernst & Young, 2017: 23). 

Prim dağıtımı yaklaşımında, si-
gorta sözleşmelerinin yalnızca 
kalan teminat yükümlülüğünün 
ölçülmesine yönelik basitleştiril-
miş bir ölçüm modeli sunulmak-
ta olup, gerçekleşen hasarlara 
ilişkin yükümlülüğün ölçümünün 
yine genel model yaklaşımına 
göre yapılması öngörülmekte-
dir. Bu durumda, kalan teminat 
yükümlülüğü ölçülen sigorta 
sözleşmelerinin ekonomik açı-
dan dezavantajlı sözleşmeler ol-
maması gerekmektedir (Tucker 
vd., 2017: 32). 

Prim dağıtımı yaklaşımına göre 
değerlenmesi mümkün olan 
sigorta sözleşmelerine genel 
olarak kısa vadeli genel sigorta 
sözleşmeleri ve kısa vadeli rea-
sürans sözleşmeleri örnek verile-
bilir. Daha spesifik olarak ise, fon 

bağlantılı hayat sigortaları, hisse 
senedi bağlantılı sigorta sözleş-
meleri, araç sigortaları, afet si-
gortaları, işçi tazminat sigortaları 
ile sağlık sigorta sözleşmeleri ör-
nek verilebilir.

Sigorta sözleşmelerine ilişkin ka-
lan teminat yükümlülüğünü prim 
dağıtımı yaklaşımından fayda-
lanmak suretiyle ölçmeyi tercih 
eden bir sigorta şirketinin, ilk mu-
hasebeleştirmede yükümlülü-
ğün defter değerini esas almak 
suretiyle ölçmesi gerekmektedir. 
İlk muhasebeleştirmede kalan 
teminat yükümlülüğünün defter 
değerinin şu şekilde ölçülmesi 
öngörülmektedir (UFRS 17, pa-
ragraf 55(a)):

Var olması halinde, ilk muhase-
beleştirmede alınan primlerin 
eklenmesi,

Ödemelerin gider olarak finan-
sal tablolara alınması tercih edil-
medikçe, ilgili tarihteki sigorta 
edinimine ilişkin nakit akışlarının 
düşülmesi ve Sigorta edinimi-
ne ilişkin nakit akışlarına karşılık 
finansal tablolara alınan varlık 
veya yükümlülüğün ilgili tarih iti-
bariyle bilanço dışı bırakılmasın-
dan doğan tutarların eklenmesi 
veya düşülmesi.
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Sigorta şirketleri, sigorta edinimi-
ne ilişkin nakit akışlarını ertelemek 
suretiyle aktifleştirme ve zaman 
içerisinde sistematik bir şekilde 
deftere gider yazma imkanına 
sahiptir (UFRS 17, paragraf 55 ve 
B125). Bununla birlikte, gruptaki 
tüm sözleşmelerin teminat süre-
sinin ilk muhasebeleştirme itiba-
riyle bir yıl veya bir yıldan daha 
kısa olması durumunda, sigorta 
şirketlerinin sigorta edinimine 
ilişkin nakit akışlarını oluştukları 
anda gider olarak finansal tab-
lolara alması mümkündür (UFRS 
17, paragraf 59).

Döneme ilişkin sigorta hasıla-
tı, döneme dağıtılan beklenen 
prim tahsilatları ile yatırım un-
surları haricinde paranın zaman 
değeri ve finansal riskin etkisine 
ilişkin düzeltmeyi yansıtan bir tu-
tardır. Teminat süresi boyunca 
yapılacak dağıtımın zamana 
göre yapılması gerekmektedir. 
Bununla birlikte, zamanın esas 

alınmaması durumunda, prim 
tahsilatlarının oluşan sigorta hiz-
meti giderlerinin zamanlaması-
na göre dağıtılması gerekmek-
tedir (UFRS 17, paragraf B126 
– B127).

Grupta yer alan sigorta sözleş-
melerinin önemli bir finansman 
unsuru içermesi halinde, kalan 
teminat yükümlülüğünün defter 
değerinin paranın zaman de-
ğerini ve finansal riskin etkisini 
yansıtacak şekilde düzeltilmesi 
gerekmektedir. Bu düzeltmenin, 
ilk muhasebeleştirmede belirle-
nen iskonto oranı üzerinden ya-
pılması gerekmektedir. Ayrıca 
ilk muhasebeleştirmede sigorta 
şirketinin her teminat parçasının 
sunulması ile ilgili prim vadesinin 
arasındaki zamanın bir yıl veya 
bir yıldan daha az olmasını bek-
lemesi durumunda, şirket para-
nın zaman değerini ve finansal 
riskin etkisini yansıtacak bir dü-
zeltme yapmamayı tercih ede-

bilecektir (UFRS 17, paragraf 56).

Örneğin, bir hayat sigortası şirke-
ti 01.07.2021 tarihinde bir hayat 
sigorta sözleşmesi ihraç etmiştir. 
Bu sözleşmenin teminat süresi 
12 ay olup, sözleşme başlangıcı 
itibariyle 6.000 TL prim tahsil edil-
miştir. İlk muhasebeleştirmede is-
konto oranının %8 olduğu tespit 
edilmiştir. Şirket teminat süresin-
ce yapılacak dağıtımın zamana 
göre yapılmasını benimsemiştir. 
Ayrıca, şirket kalan teminat yü-
kümlülüğünü paranın zaman 
değerini yansıtacak şekilde dü-
zeltmeyi tercih etmektedir. Şirket 
yıllık raporlama yapmaktadır. Si-
gorta edinimine ilişkin nakit akışı 
bulunmamaktadır. Bu varsayım-
lara göre, şirketin ilk muhasebe-
leştirme tarihi olan 01.07.2021 
tarihi itibariyle kalan teminat 
yükümlülüğü tutarı şu şekilde he-
saplanacaktır:

UFRS 17’ye göre, sonraki her ra-
porlama döneminin sonunda 
yükümlülüğün defter değerinin, 
raporlama döneminin başında-
ki defter değerine şunların ek-
lenmesi veya çıkarılması suretiy-
le tespit edilmesi gerekmektedir 
(UFRS 17, paragraf 55(b)):

Dönemiçinde tahsil edilen prim-
lerin eklenmesi,

Ödemelerin gider olarak finan-
sal tablolara alınması tercih 
edilmedikçe, sigorta edinimine 
ilişkin nakit akışlarının düşülmesi,

Sigorta edinimine ilişkin nakit 
akışlarının gider olarak finansal 

+  İlk muhasebeleştirme itibariyle alınan primler........................................... 6.000 TL
(-)  Sigorta edinimine ilişkin nakit akışları.................................................       -
+/(-)  Sigorta edinimine ilişkin nakit akışlarına karşılık finansal tablolara 
alınan varlık veya yükümlülüğün ilgili tarih itibariyle bilanço dışı 
bırakılmasından doğan tutarlar...............................................................................       -

 = Kalan teminat yükümlülüğünün defter değeri........................................... 6.000 TL

tablolara alınması tercih edilme-
dikçe, raporlama döneminde gi-
der olarak finansal tablolara alı-
nan sigorta üretimine ilişkin nakit 
akışlarının itfasıyla ilgili tutarların 
eklenmesi,

Bir finansman unsurunda yapılan 
düzeltmelerin eklenmesi,

Sözü edilen dönemde sağlanan 
teminata karşılık sigorta hasılatı 
olarak finansal tablolara alınan 
tutarın çıkarılması ve

Gerçekleşen hasarlara ilişkin 
yükümlülüğe devredilen veya 
ödenen yatırım unsurunun çıka-
rılması.

Bu bilgiler doğrultusunda, sigorta 
şirketinin 31.12.2021 tarihi itibariy-
le kalan teminat yükümlülüğü-
nün, paranın zaman değerini 
yansıtacak şekilde düzeltilmesi 
gerekecektir. Buna ilişkin olarak 
etkin faiz yöntemiyle şu hesap-
lamanın yapılması gerekecektir:

6.000 TL x (1 + 0,08)6/12 = 6.235 TL

Sigorta sözleşme hasılatı, tahsil 
edilen paranın zaman değerine 
göre düzeltilmiş primlerin döne-
me dağıtılmasıyla elde edile-
cektir. Buna ilişkin hesaplama şu 
şekilde olacaktır:

6.235 TL x 6/12 = 3.118 TL
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31.12.2021 tarihi itibariyle kalan teminat yükümlülüğü tutarı ise şu şekilde hesaplanacaktır:

+ Kalan teminat yükümlülüğünün dönembaşındaki defter değeri.........................6.000 TL
(-) Sigorta edinimine ilişkin nakit akışları ....................................................      -
 + Raporlama dönemi içerisinde gider olarak muhasebeleştirilen sigorta 
edinimine ilişkin nakit akışlarının amortismanına ilişkin tutarlar.................................      -  
 + Finansman unsuruna yönelik düzeltmeler..........................................................   235 TL
(-) İlgili dönem içerisinde sağlanan teminata ilişkin olarak sigorta 
hasılatı olarak muhasebeleştirilen tutar.............................................................................  (3.118 TL)
(-) Ödenen veya gerçekleşen hasarlara ilişkin yükümlülüğe 
devredilen yatırım unsuru.......................................................................................................     -

 = Kalan teminat yükümlülüğünün defter değeri.....................................................  3.117 TL

31.12.2017 tarihinde düzenlene-
cek olan kar veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosunda sigorta 
sözleşmesine ilişkin hasılat tuta-
rı olarak 3.118 TL raporlanacak 
olup, sigorta finansmanı gide-
ri olarak 235 TL raporlanacaktır. 
Böylece bu döneme ilişkin olarak 
sigorta şirketi 3.118 TL – 235 TL = 
2.883 TL dönem karı elde etmiş 
olacaktır.

Prim dağıtımı yaklaşımına göre, 
bir sigorta sözleşmesi grubunun 
ekonomik olarak dezavantajlı ol-
ması halinde, sigorta şirketlerinin 
kalan teminat yükümlülüğünün 
her raporlama dönemi sonu iti-
bariyle hesaplanan defter değeri 
ile grubun kalan teminatıyla ilgi-
li sözleşmenin ifasına ilişkin nakit 
akışları arasındaki farkı hesapla-
ması gerekmektedir. Söz konusu 
ifaya ilişkin nakit akışlarının, kalan 
teminat yükümlülüğünün defter 
değerini aşması halinde aradaki 
fark zarar olarak ortaya çıkacak-
tır. Bu zararın kar veya zararda 
muhasebeleştirilmesi ve kalan 
teminat yükümlülüğünün arttırıl-
ması gerekmektedir (UFRS 17, pa-
ragraf 58). 

Bir sigorta şirketinin, bir sigorta 
sözleşmeleri grubundaki her söz-
leşmenin teminat döneminin bir 
yıl veya daha kısa olması halin-
de, sigorta edinimine ilişkin nakit 
akışlarını oluştukları anda gider 
olarak muhasebeleştirmesi müm-
kün kılınmıştır (UFRS 17, paragraf 
59(a)).
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ADİ KONKORDATO NEDİR ?

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun 28.02.2018 
tarihinde kabul edilerek ve 
15.03.2018 tarih ve 30361 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 
birlikte 2016 yılında 669 sayılı 
KHK ile başvuru imkânı durduru-
lan iflasın ertelenmesi kurumu, 
2004 sayılı İcra İflas Kanunu’ndan 
tamamen çıkarılmış ve 6102 sayı-
lı Türk Ticaret Kanunu’nda da bazı 
değişiklikler yapılmıştır.

İflasın Ertelenmesi yerine, daha 
önce 4949 sayılı Kanun ile yapı-
lan değişikliklere kadar uygulama 
alanı bulan, ancak İcra İflas Kanu-
nu’nda (“İİK”) 4949 sayılı kanun ile 
yapılan değişiklikler sonrasında, 
hemen hemen hiç uygulanmayan 
Adi Konkordato kurumuna işlerlik 
kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu 
kapsamda 7101 sayılı Kanun ile 
2004 say. İİK’nın 285 ilâ 309 mad-
deleri arasında kalan bölümde 
kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

Bu yazımızda Adi Konkordato baş-
vurusu yapan ve hakkında geçici 
veya kesin mühlet kararı veri-
len gerçek veya tüzel kişilerden 
alacaklı bulunan veya bu kişiler 
hakkında herhangi bir takip baş-
latmayı düşünen kişilerin hukuki 

KONKORDATO SÜRECİNDE
BORÇLU, ALACAKLI VE KEFİL İLİŞKİSİ

durumu hakkında kısaca izahat 
verilmeye çalışılacaktır.

GEÇİCİ MÜHLET – KESİN MÜHLET 
NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

Geçici mühlet, kesin mühletin so-
nuçlarını doğurduğundan (İİK md 
288/1), geçici mühlet kararı ve-
rilmesi halinde de alacaklılar açı-
sından kesin mühlet verilmesi ile 
aynı sonuçlar doğacaktır. Yani, ge-
çici mühlet kararı verilmesi ile bir-
likte alacaklıların durumu etkilen-
meye başlayacaktır. Bu nedenle 
aşağıda kesin mühlet verilmesinin 
sonuçları ele alınırken söz konusu 
sonuçların geçici mühlet kararın-
dan itibaren sonuç doğuracağına 
dikkat edilmelidir.

Bu kapsamda kesin mühlet veril-
mesinin sonuçları şunlardır:

1-   BORÇLU HAKKINDAKİ TÜM 
TAKİPLERİN DURMASI

Mühlet kararı verilmesinin en 
önemli sonucu mühlet içinde 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun’a göre 
yapılan takipler de dâhil olmak 
üzere hiçbir takip yapılamayacak 
olması ve evvelce başlamış 
takiplerin durması, ihtiyatî 
tedbir ve ihtiyatî haciz kararları 
alınmış olsa da uygulanmayacak 
olması ve bir takip muamelesi ile 
kesilebilen zamanaşımı ve hak 
düşüren müddetlerin işlemeyecek 
olmasıdır. Buna göre geçici mühlet 
kararının icra müdürlüğüne 
bildirilmesi akabinde, artık icra 
dairesi tarafından herhangi bir 
icra takip işlemi yapılmayacaktır.

Ancak İİK ‘nın 206. maddesinde 
yer alan birinci sıradaki imtiyazlı 
alacaklar için haciz işlemi yapıla-
bilir. Buradan anlaşılması gereken 
bu alacaklar açısından haciz ve 
devam eden muhafaza, satış, pa-
raya çevirme işlemlerinin yapıla-
bileceğidir. Birinci sırada yer alan 
alacaklar şunlardır;

1. İşçilerin, iş ilişkisine dayanan 
ve iflâsın açılmasından önceki bir 
yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve 
kıdem tazminatları dâhil alacakla-
rı ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin 
sona ermesi üzerine hak etmiş ol-
dukları ihbar ve kıdem tazminatla-
rı,

2. İşverenlerin, işçiler için yardım 
sandıkları veya sair yardım teşkila-
tı kurulması veya bunların yaşatıl-
ması maksadıyla meydana gelmiş 
ve tüzel kişilik kazanmış bulunan 
tesislere veya derneklere olan 
borçları,

 3.İflâsın açılmasından önceki son 
bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan 
ve nakden ifası gereken aile hu-
kukundan doğan her türlü nafaka 
alacakları.

Bunun yanında konkordato proje-
sinin tasdiki için de yukarıda belir-
tilen birinci sıradaki imtiyazlı ala-
caklıların alacaklarının tam olarak 
ödenmesi, alacaklı bundan açıkça 
vazgeçmedikçe yeterli teminata 
bağlanmış olması şartı da aran-
mıştır. Yani birinci sırada yer alan 
alacaklılar açısından önemli avan-
tajlar sağlanmıştır.
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Takip yasağına tabi olan alacaklıla-
rın geçici mühlet kararından önce 
doğan veya geçici mühletten son-
ra komiser onayı olmaksızın doğan 
borçlar olduğuna dikkat edilmeli-
dir. Yani geçici mühlet kararı son-
rası, komiser onayı ile borçludan 
alacaklı hale gelen kişiler alacak-
larını tahsil için takip yoluna baş-
vurabilirler. Bu nedenle, geçici 
mühlet kararı sonrası borçlu ile 
hukuki ilişkiye giren kişilerin ko-
miser onayı olmaksızın borçlu ile 
doğrudan ticari ilişkiye girmeme-
lerinde fayda vardır.

2- REHİNLİ TAKİPLERDE SATIŞ 
İŞLEMİNİN DURMASI

Kanunun 295. maddesinde alacak-
ları rehin ile (taşınır veya taşınmaz 
rehni) teminat altına alınmış olan 
alacaklılar (Özellikle Bankaların 
Teminatlı Kredi Alacakları) açısın-
dan, mühlet sırasında rehinle te-
min edilmiş alacaklar nedeniyle 
rehnin paraya çevrilmesi yoluy-
la takip başlatılabileceğini veya 
başlamış olan takiplere devam 
edilebileceği ancak bu takip ne-
deniyle muhafaza tedbirleri alına-
mayacağı ve rehinli malın satışının 
yapılamayacağı düzenlenmiştir. 
Rehinli malların muhafazasının 
veya satışının engellenmesindeki 
amaç borçlunun ticari faaliyetle-
rini devam ettirebilmesi ve borç-
larını ödeyebilecek durumunun 
devamının sağlanmasıdır. Borcu 
işletmesinin devamı ve ön proje-
sinin icrası için gerekli ekipmanın 
muhafazası veya satışı halinde iş-
letmesinin faaliyetine devam ede-
meyecek olduğu için bu düzenle-
me yapılmıştır.

Burada iflasın ertelenmesi kuru-
munda bulunan satışın durdurul-
ması için borçlu tarafından faizle-
ri karşılayacak miktarda teminat 
gösterilmesi şeklinde bir hüküm 
bulunmadığı dikkate alındığında, 
kanunun (rehinli borçlara yönelik) 
borçlular lehine ve rehinli alacak-
lılar aleyhine bir düzenleme yaptı-
ğı sonucu ortaya çıkmaktadır.

DAVALARIN DEVAM ETMESİ

İcra İflas Kanunu’nda geçici veya 
kesin mühlet boyunca devam 
eden davaların duracağı yönünde 
bir ifadeye yer VERİLMEMİŞTİR. 
Mevcut yargılama süreçlerinin 
uzun olması ve 23 aya kadar uza-
nan geçici mühlet ve kesin mühlet 
sürelerince davanın durmasının 
davanın diğer tarafına zarar vere-
ceği düşünülerek davaların devam 
etmesi daha uygun olacaktır.

Nitekim görülmekte olan dava, 
eda davası olsa dahi, ilamda borç-
lu aleyhine verilen hüküm ilama 
dayalı takip yoluyla dahi olsa icra 
edilemeyeceğinden, davanın de-
vamında borçlunun durumunu 
ağırlaştıran bir husus yoktur. Yani 
dava devam edip sonuçlansa dahi 
yukarıda açıklandığı üzere mühlet 
kararı alan borçlu hakkında takip 
işlemi yapılamayacağından mah-
kemenin kararı borçlu aleyhine 
icra edilemeyecektir.

3-TAKAS MAHSUP HAKKININ 
SINIRLANDIRILMASI

Kural olarak, konkordato tedbirleri 
kapsamında maddi hukuktan do-
ğan hakları sınırlandıracak tedbir 
kararı verilemez. Ancak, alacaklı-
nın alacağını, konkordato başvu-
rusu yapan borçluya olan borcu ile 
takas etmesinin ise İİK md 186 hü-
kümlerine tabi olduğu belirtilmiş-
tir. İlgili hükme göre şu hallerde 
takas yapılamaz;

1. Müflisin borçlusu, iflas açıldık-
tan sonra müflisin alacaklısı olur-
sa;

2. Müflisin alacaklısı, iflas açıldık-
tan sonra müflisin veya masanın 
borçlusu olursa;

3. Alacaklının alacağı, hamile mu-
harrer bir senede müstenit ise.

Madde düzenlenmesinde yer alan 
iflasın açılması şeklindeki ifade-
nin, geçici mühletin ilanı olarak 
anlaşılması gerektiği kanunda açık 
bir şekilde (md 294/4) vurgulan-
mıştır. Buna göre ;

4-   MUHAFAZA ALTINDAKİ 
MALLARIN DURUMU

Geçici mühlet kararının ilanından 
önce haczedilen ancak paraya çe-
virme işlemi yapılmayan mallar 
ile ilgili olarak kanunda yeni bir 
düzenleme yapılmıştır. Kanun’un 
294/5 maddesine göre; “Hacizli 
mallar hakkında niteliğine uygun 
düştüğü ölçüde 186 ncı madde 
hükmü uygulanır.” Yani paraya 
çevrilmeyen mallar konkordatoya 
(md 186’ya göre iflas masasına) 
dahil olacaktır. Bu şekilde haczedi-
len ve atıl kalan makinelerin kulla-
nılması daha isabetli görülmüştür.

Buradan hareketle borçlunun mu-
hafaza altına alınan malları üze-
rindeki muhafazanın kaldırılması, 
ancak haczin devamı mümkündür. 
Ancak haczedilen malların üretim 
hammaddesi olması veya aşınma-
ya uğrayan makineler olması ha-
linde, muhafaza tedbiri uygulatan 
alacaklının zarara uğraması kaçı-
nılmazdır. Bu nedenle borçlunun 
geçici projesi dikkatle incelenme-
li, üzerindeki haczin kaldırılması 
istenen malların projenin gerçek-
leştirilmesine ne kadar yararlı ol-
duğuna göre bir karar verilmelidir.

5- ÜÇÜNCÜ KİŞİLER NEZDİNDE 
HACİZ İŞLEMİ

Borçlunun üçüncü kişiler nezdin-
deki mal, hak ve alacaklarının ha-
ciz ihbarnamesi (İİK md 89/1) ile 
haczedilmesi halinde ise; geçici 
mühlet kararının ilanından önce 
icra müdürlüğü tarafından tutanak 
düzenlenmiş ise bu haczin geçerli 
olduğu ve haczedilen şeyin ilgili 
haczi koyduran alacaklıya öden-
mesi gerektiği belirtilmiştir. Çünkü 
icra müdürlüğü tarafından konulan 
haciz ile muhafaza aşaması da ger-
çekleşmiş olur. Daha sonra gönde-
rilen haciz ihbarnamesi ise sadece 
muhafaza tedbiri niteliğindedir. 
Bu nedenle mevduat haczi için ha-
ciz yazısı dışında bankaya ayrıca 
İİK md 89 gereğince haciz ihbarna-
mesi tebliği şart değildir.
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Buradan hareketle; borçlu hak-
kında mühlet kararının ilanından 
önce bankalar nezdindeki mevdu-
atın haczi için icra müdürü tarafın-
dan haciz işlemi uygulanmış ise, 
bu bedelin artık ilgili alacaklıya 
ödenmesi gerektiği anlaşılmak-
tadır. Zira para açısından satış ve 
paraya çevirme gibi bir aşama söz 
konusu olmadığından haciz işlemi 
ile süreç tamamlanmış olmaktadır.

6- TEMLİK ALACAKLILARININ 
DURUMU

Alacaklının borçludan alacağın 
temliki sözleşmesi kapsamında 
alacaklı olması da mümkündür. 
Ancak mevzuatta doğmamış ala-
cakların temliki ile ilgili özel bir 
düzenleme getirilmiştir. Buna 
göre; konkordato mühletinin ve-
rilmesinden önce, müstakbel bir 
alacağın devri sözleşmesi yapılmış 
ve devredilen alacak konkordato 
mühletinin verilmesinden sonra 
doğmuş ise, bu devir hükümsüz-
dür.

Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, alacağın geçici mühlet ka-
rarından önce doğması halinde 
temlikin geçerli olduğudur. Ala-
cağın temlikten önce doğduğu 
ancak daha sonra muaccel olduğu 
hallerde ise temlik geçerliliğini 
koruyacaktır. Örneğin 01.01.2018 
tarihinde imzalanan ve kiranın 
kullanılan ay için peşin ve her ayın 
ilk 10 günü içerisinde kira bede-
linin ödeneceği kararlaştırılan bir 
kira sözleşmesinden doğan alaca-
ğın, 01.05.2018 tarihinde temlik 
edildiği ve borçlunun konkordato 
talebine ilişkin geçici mühlet ka-
rarının 05.06.2018 tarihinde ilan 
edildiği varsayıldığında; Haziran 
2018 dönemi için ödenmesi gere-
ken kira alacağı Haziran ayı başın-
da doğmuş olacağı için, bu alacak 
için yapılan temlik geçerliliğini ko-
ruyacaktır. Belirtilen ihtimalde ge-
çici mühlet kararının 30.05.2018 
tarihinde ilan edildiği varsayıldı-
ğında ise; Haziran 2018 dönemi 
için kararlaştırılan kira alacağı he-
nüz doğmadığı için, temlik geçerli 
olmayacaktır.

7-   PARA ALACAĞI DIŞINDAKİ 
ALACAKLILARIN DURUMU

Kanunda, konusu para olmayan 
alacaklar açısından bir düzenleme 
yapılmıştır. Buna göre; “Konusu 
para olmayan alacaklar, alacaklı 
tarafından, ona eşit kıymette para 
alacağına çevrilerek komisere bil-
dirilir. Şu kadar ki borçlu, komi-
serin onayıyla taahhüdün aynen 
ifasını üstlenmekte serbesttir” 
(md 194/7). Burada konusu para 
olmayan alacakların alacaklı tara-
fından para alacağı değerinin be-
lirlendiğine dikkat edilmelidir. Bu 
durum borçlu ile anlaşan bazı ala-
caklıların, alacaklı şeyin para kar-
şılığını fazla gösterip onaylatarak; 
konkordatonun tasdiki için aranan 
alacak çoğunluğunun sağlanması-
na neden olabilir. Bu gibi risklerin 
önüne geçebilmek için komiserin 
kendisine bildirilen miktarı tetkik 
etmesi ve diğer alacaklıların men-
faatinin korunması gerekmektedir.

Alacağın miktarının komiser ona-
yından da geçmesi ve borçlunun 
aynen ifada menfaatinin daha yük-
sek olması ihtimali de mevcuttur. 
Mesela borçlu ürettiği bir malze-
meyi teslimi borçlanmış ve elin-
de teslime konu emtia mevcut ise 
para yerine bu emtiayı teslim et-
mesi lehine olarak gözükmektedir. 
Bu durumda borçlu, alacağın para 
değerini yüksek gösteren alacaklı-
ya karşı, komiserin de onayını ala-
rak taahhüdünü aynen ifa edebilir.

8-   FAİZLERİN DURMASI

Tasdik edilen konkordato projesi, 
aksine hüküm içermediği takdirde 
kesin mühlet tarihinden itibaren 
rehinle temin edilmiş alacaklar 
dışındaki alacaklar açısından faiz 
işlemesinin duracağı hususu (md 
194/3) dikkat edilmesi gerekenle-
rin başında gelmektedir. Konkor-
datoda aksine hüküm bulunmadık-
ça, konkordatonun tasdiki kararı 
ile de (âdi alacaklar için) faiz işle-
mesi duracak demektir. Bu halde, 
sadece, kesin mühletinin verildiği 
tarihe kadar faiz hesaplanır ve bu 
faiz, anaparaya eklenir.

9-   BORÇLUNUN KEFİLLERİNİN 
DURUMU
Konkordato talep eden borçlunun 
alacaklıları açısından yukarıda be-
lirtilen sonuçlar ortaya çıkarken; 
borçlu ile birlikte kefil olan kişi-
lerin geçici veya kesin mühlet ile 
tanınan avantajlardan yararlanma-
sı mümkün değildir. Yani borçluya 
kefil olan, borçlu tarafından imza-
lanan bir senede aval veren kişiler 
hakkında alacaklılar işlemlere de-
vam edebilir.
Özellikle geçici mühlet kararı ile 
birlikte maddi hukuktan doğan 
hakların kullanılmasına mani ola-
cak nitelikte tedbir kararları ve-
rilmesi mümkün. Bu kapsamda, 
iflasın ertelenmesi kurumunun 
uygulanması sırasında meydana 
gelen ve maddi hukuk açısından 
da sonuç doğuran; çeklerin yazıl-
masının tedbiren durdurulması 
gibi ihtiyati tedbirlere karar veril-
mesi mümkün değildir. Bu nedenle 
borçlu tarafından imzalanan çek-
lerin ibrazında banka tarafından 
karşılıksızdır işlemi yapılması son-
rasında meşru hamil, mühlet kararı 
alan borçlu dışında, ciro silsilesin-
de yer alan (veya avalist olan) kişi-
ler hakkında takip işlemi yapabilir.
VE NİHAYETİNDE !!!...
Sonuç olarak alacaklının menfa-
atlerini tam olarak koruyabilmesi, 
oluşturulacak alacaklılar kurulun-
da kendini iyi bir şekilde temsil et-
tirebilmesi, haklarının korunması 
için zorunludur. Alacaklıların, ka-
nunda belirtilen hükümlere riayet 
etmesi ve geçici mühletin ilanın-
dan itibaren yasal süreler içinde 
alacaklarını bildirmeleri, gerekli 
görülen hallerde geçici mühlet ka-
rarına karşı itirazlarını dilekçeleri 
ile birlikte sunabilmeleri, borçlu-
nun iflasına nazaran alacaklarını 
tahsil etmede avantajlı konumda 
olabilmeleri açısından önem arz 
etmektedir. Bunlar dışında geçici 
mühlet kararının borçlu ve sözleş-
meler açısından da farklı sonuçları 
vardır. Yine geçici mühlet kararı 
ile komiser atanması ve özellikle 
alacaklılara tanınan itiraz hakkının 
düzgün bir şekilde kullanılması, 
menfaatlerin korunması açısından 
büyük önem taşımaktadır.
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Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ve ay-
rıca Vergi Dairesi İşlem Yönergesi hükümlerine göre düzeltici 
mahiyette gelir, Kurum, Geçici, KDV ve diğer vergi beyanları 
verilebilmektedir. Düzeltici vergi beyanları asıl beyanname ön-
ceki aşamalarda müddeti içerisinde vergi dairesine verildikten 
sonra kayıtların incelemesi sonucunda mükelleflerce sonradan 
elektronik ortamda vergi dairesine yollanmaktadır.

Vergi hukukunda ayrıca yaygın 
olarak pişmanlıkla beyanname ve-
rilmesi de mümkündür. ( VUK mad. 
371 ) Koşulların uygun bulunması 
halinde yasal süresinden sonra 
pişmanlık talepli beyannamelerin 
verilmesi mümkündür.

Uygulamada Vergi Müfettişleri 
veya Yardımcıları tarafından her-
hangi bir şekilde gerçek ve tüzel 
kişi mükelleflere defter inceleme 
ibraz yazıları veya bilgi isteme ya-
zıları tebliğ edilmektedir. Bu aşa-
mada mükellefler tarafından du-
rumlarını gözden geçirerek tespit 
edebildikleri beyanlar dolayısıyla 
213 sayılı VUK md. 371hükmüne 
göre pişmanlık talepli beyanname 
verilmesinin önü kapanmaktadır.

Ancak Vergi Müfettişleri tarafın-
dan bilgi isteme amaçlı tebliğ edi-
len yazılar vergi incelemesine baş-
lama sayılmayacağı için VUK 371 
istemli eksik beyanlar elektronik 
ortamda verilebilir. Bilindiği gibi 
müfettişler tarafından vergi ince-
lemesi için tebliğ edilen istem ya-
zıları üzerine inceleme başlanmış 
sayılacağı için pişmanlık talepli 
beyanname verilemez. Bu aşama-
da muhtemelen düzeltici mahiyet-
te vergi beyannameleri düzeltile-
rek ikmal edilebilir.

Konu ile ilgili vergi incelemesi 
hakkında yönetmelik hükümleri 
incelenmelidir. Ayrıca aramalı ver-
gi incelemesine başlanması duru-
munda da ilgili vergi beyanname-

leri pişmanlıkla ıslah edilemez. ( 
Bkz; VDK İnceleme Yönetmeliği 
Md. 19 VDK Vergi İnceleme Rehbe-
ri S.10 .) (Ayrıntılı bilgi için bakınız. 
Soydan BAŞAR, Vergi İncelemesi 
XII. Levha Yayınları S. 422-568.) 

Burada vergi incelemesine başla-
madan önce veya daha sonra dü-
zeltici mahiyette nasıl beyanname 
verilebileceği hususları üzerinde 
durmak istiyoruz. ( Bkz: 213 sayılı 
VUK Genel Tebliği Seri No:368 )

YASAL SÜRESİNDEN SONRA PİŞ-
MANLIK İSTEMLİ DÜZELTİCİ BE-
YANNAME VERİLMESİ:

213 sayılı VUK mad. 371 hüküm-
lerine göre vergi incelemesine 
başlamadan veya idare takdire 
gitmeden önce pişmanlıkla beyan 
verilmesi mümkündür. İdare, in-
celemeye başlamışsa veya takdire 
dosyaya sevk etmişse bu aşama-
da pişmanlık istemli beyanname 
verilmesi mümkün değildir. (Vergi 
İncelemesi Hakkında Yönetmelik, 
31.12.2011 tarihli Resmi Gazete-
de) 

Yasal süresinden sonra pişmanlık 
talepsiz normal düzeltici beyan-
name verilmesi: İdare, incelemeye 
başlamamışsa veya takdire dos-
yayı sevk etmemişse pişmanlık 
talepsiz beyanname verilir. Bu be-
yanname düzeltme istemli olacak-
tır. Beyannamedeki vergi miktarı 
tahakkuk ettirilir, tahakkuk fişi dü-
zenlenir, 30 gün vade verilir, vergi-
nin ½' si kadar vergi ziyaı kesilir. ( 

VUK mad. 344 ) Burada aynı vergi 
türünde ise vergi ziyaı cezası 1 kat, 
farklı vergi türünde ise ½ oranın-
da vergi ziyaı cezası kesilir.

PİŞMANLIKLA BEYANDA YASAL KO-
ŞULLAR NELERDİR?

İdare durumu fark etmeden mü-
kellef tarafından beyanname veya 
pişmanlık dilekçesi vergi dairesine 
verilmelidir. Dilekçe verilmeden 
önce beyanname verilmeme hali 
bir muhbir veya başka bir kurum 
tarafından idareye ihbarda bulun-
mamış olması gerekir.

Pişmanlık dilekçesi verildiği tarih-
te olay ile ilgili herhangi bir vergi 
incelemesi veya dosyanın takdir 
komisyonuna sevk edilmemiş ol-
ması gerekir.

Düzeltme beyannamesinin mü-
kellefin haber verme dilekçesinin 
verildiği tarihten itibaren 15 gün 
içinde verilmesi gerekir.

Mükellefçe haber verilen ve öde-
me süresi geçmiş bulunan vergi-
lerin gecikme zammı oranında bir 
zamla birlikte haber verme tari-
hinden başlayarak 15 gün içinde 
ödenmesi gerekir.
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KDV BEYANNAMELERİNDE YASAL 
SÜRESİNDEN SONRA MATRAHI 
ARTTIRICI VEYA AZALTICI DÜZELT-
ME BEYANNAMESİ VERİLMESİ:

Yasal süresinden sonra matrah art-
tırıcı beyannamelerde düzeltme 
beyannamesi verilebilir. Ödeme 
pişmanlık talepsiz ise 30 gün için-
de vergi, Gecikme faizi ve ayrıca 
VZC tahakkuk ettirilir. Olay, duru-
ma göre incelemeye sevk edile-
meyebilir.

Yasal süresinden sonra ( Vergi in-
celmesine başlanmadan ve ince-
lemeye başlama tutanağı düzen-
lenmeden önce ) matrah azaltıcı 
şekilde verilen düzeltme beyan-
nameleri vergi dairesi tarafından 
veya vergi inceleme elemanları 

tarafından indirilecek KDV'ler bağ-
lamında mükellefin defter ve bel-
geleri üzerinde incelemeye konu 
edilecektir.

BA-BS BİLDİRİMLERİNİN FORMLA-
RININDÜZELTİLMESİ :

Yasal süresi içerisinde verilmiş 
form Ba-Bs formları hakkında dü-
zeltme gerekli ise daha sonra bu 
beyanlar ve bildirimler formun 
üzerine gerekçesi yazılarak, siste-
me girilip düzeltme yapılabilir.

Yasal süresinden sonra düzeltici 
mahiyette verilen form Ba-Bs’lere 
1.560,00-TL ÖUCZ kesilebilir.

Bilanço esasına göre defter tutan 
mükelleflerde bu ceza 560,00-TL 
ÖUCZ kesilir.

ÖZET VE SONUÇ:

Vergi mükellefleri tarafından 
tarh zamanaşımı içerisinde (VUK 
md. 114) yani 5 yıllık tarh zama-
naşımı dâhilinde düzeltici mahi-
yette verilmesi gereken beyan-
namelerde ÖUCZ ve ayrıca Vergi 
Ziyaı cezasının hangi nispette 
tarh edileceği, vergi inceleme-
sine başlanılıp/başlanmaması 
veya takdir komisyonuna sevk 
edilip edilmediğine göre değiş-
mektedir. Diğer taraftan zaman 
aşımının bitmesine kısa bir süre 
kala dosyalar bazen Vergi Mü-
fettişleri tarafından düzenlenen 
Takdire Sevk Veri Raporları ile 
inceleme sonlanıp, takdir Komis-
yonuna işlem havale edilmek-
tedir. Burada da takdir komis-
yonları, kendilerine gelen veri 
raporlarında yer alan bulgular 
doğrultusunda takdirler yapa-
bilmektedir. Bu noktada yanıltıcı 
fatura kullanılması halinde veya 
takdir edilen matrahlar içersin-
de sahte fatura mevcut olması 
durumunda bu faturalar için tarh 
zaman aşımının dolması nede-
niyle 213 sayılı VUK 359 kap-
samında Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunulamaz. 
Veya ayrıca Asliye Ceza Mahke-
melerinde sahte fatura kullanı-
mı gerekçe gösterilerek ceza da-
vası açılamaz. (Yargıtay 11 Ceza 
Dairesi Kararı E:2017/3603, 
E:2017/3679 sayılı kararları.)
Bilindiği gibi Ceza Davası açı-
labilmesi için mütalaa koşulu 
zorunludur.(VUK Madde 367.) 
Mükellefler nezdinde herhangi 
bir vergi incelemesine başlanıl-
dıktan veya takdir komisyonuna 
sevk işlemi yapıldıktan sonra 
pişmanlık talepli olarak düzelt-
me beyannamesi verilemez. An-
cak vergi incelemesi veya takdir 
komisyonuna sevk işleminin 
esasını oluşturan vergi türünün 
sonradan verilen düzeltme be-
yannamesinin içeriğini oluştu-
ran vergi türü ile aynı olması ha-
linde kesilecek vergi ziyaı cezası 
bir kat; farklı olması halinde ise 
%50 oranında uygulanacaktır.
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BALIKESIR SMMM ODASI 
GENEL IDARE MÜDÜRÜ

Derkenar; okuduğumuz ki-
taplarda ya da bir yazıda 
notlar almak, o kitap/eser 
üzerine yazarın düşünce-

lerine katılıp katılmadığımızı gös-
terir işaretler kondurmak işlemidir. 
Aslında okuduğunuz kitapta yazarla 
olan sohbettir. Bu sohbetin tadına 
varanlar için o kitap artık “ölmez 
sayfalardan” oluşmaya başlamıştır. 
Bir okur için yıllar önce eline aldığı 
bir kitabı tekrar hatırlamanın ya da 
yazarla tekrar buluşmanın gerekçe-
sidir aslında derkenar. Bazı zaman-
larda bu eylem, geçmiş ile geleceği 
birleştiren ender anıları canlandırır 
zihnimizde. 
Normal zamanlarda erişmenin 
mümkün olmadığı zihin iklimine 
gireriz birden. Anıların, hayallerin 
şekerimsi tadı gerçekliğin acısıyla 

karışır da zihinlerde tarifsiz renk 
patlamalarına neden olur. Çoğu kez 
“…neler yazmışım böyle ?” der in-
san. Nedense hep “ romantik” gelir 
yazdığı notlar. Ama yine de kendi-
sini bir anlığına da olsa o derkenarı 
yaptığı zaman ikliminde bulur. Ve 
bu kısa zaman yolculuğunun tadı 
hep damakta kalır. Bu açıdan bakar-
sak derkenar, varlığından haberdar 
olmadığımız zaman makinemizdir.
İnsan psikolojisini ve insanı 
tanımada başkalarına katkıları 
olduğuna inandığım “derkenar 
etme” eylemini konuştuğumuz bir 
köşe yazısında elbette okurlardan 
bahsetmemek yanlış olurdu. Bu 
köşe için yazı hazırladığımdan mıdır 
yoksa bendeki genel bir eğilim 
midir bilemem fakat bazı zamanlar 
önümden geçip giden insanların 

bir okur olarak neye benzediklerini 
merak ediyorum?  Acaba şu anda 
okuduğu bir kitabı var mı? Kitap 
okuma isteğini kütüphanelerde 
mi bastırıyor?  Yoksa istediği an 
kitap alabilecek durumda mı? 
Okuyorsa en çok ne okuyor? Acaba 
derkenarları var mı? Belki de sadece 
okuyordur. Ya okumuyorsa ! O daha 
da kötü…
Tüm bu soru işaretleri ile işte geldik 
Derkenar’ın son yazısına. “Bir Yazar, 

Metin YALÇIN
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Bir Eser, Bir Okur”  üçlemesinin son 
fazındayız. Büyüteç dergimizin 16. 
Sayısında Bir Yazar bölümünde 
sizlere “Stephen ZWEİG” hakkında 
yazmıştım. Dergimizin 17. 
Sayısında ise Bir Eser bölümünü ele 
alıp “Lucius Annaeus SENECA’nın 
Ahlak Mektupları”nı konuşmuştuk. 
Dergimiz bu 18. Sayısında “Bir 
Okur” isimli son bölümünde 
ise misafirimiz; yüksek lisans 
günlerinden sınıf arkadaşım, 
Odamız Tiyatro Topluluğu’ndan 
rol arkadaşım, bir meslek 
mensubu adayı olarak Başkanım, 
ama hepsinden öte “iflah olmaz 
okurluğu” ile gururlandığım abim 
Metin YALÇIN. 
Başkanım hoş geldiniz. Biraz ısınma 
soruları ile başlayalım. İnsanların 
okurluk eylemine dair gözlemle-
riniz neler? Okur olmak gerçekten 
kolay bir iş midir?
Hoş buldum. Doğrusu bu mesele-
ye alfabe bilen herkes okur mu-
dur diye yaklaşmak lazım. Tabii ki 
okurluk bir takım harfleri işaretle-
ri yan yana getirmeyi başarmak-
tan ibaret değildir. Okumak mo-
tivasyonu insanın bilgiye ulaşma 
talebi ile birlikte gelir. Bunun için 
de insanların ihtiyaç hissettikleri 
meselelere dönük bir alan seçip 
bu yönde okumak yoluyla kendini 
geliştirmesi yazı bulunduğundan 
beri en kolay donanım edinme 
yöntemi olarak görülmektedir. Be-
nim gözlemimin temelinde insan-
ların ilgilerine göre kendilerini 
donatmak için kütüphanelere baş-
vurmaları yer alıyor. Okurluk eyle-
minin daha çok bilgi temin etmeye 
odaklı yürüdüğünü düşünüyorum.
Peki okur olmak neden mühimdir?
Okur olmak neden mühimdir bili-
yor musun? Bu görmekle bakmak 
meselesi gibidir. Biraz evvel bah-
settiğim gibi okumak harfleri işa-
retleri yan yana getirme eylemin-
den ibaret değildir. Bunu başarana 
zaten okullarda okuma bayramın-
da kurdele takıyorlar. Mesele o 
kurdelenin yaşam boyunca hak-
kını verme meselesidir. Seçmeyi, 
ihtiyacın olan şeyi belirlemeyi, 
bu ihtiyacın doğrultusunda söz 
söyleyenler arasından daha doğ-
ru söz söyleyebilecek ya da senin 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğini 
umduğun yazarı seçebilmek gibi 
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birtakım yetenekleri ve birikimleri 
de beraberinde getirmesi gereken 
bir eylemdir okumak.  Onun için 
okurluk harfleri yan yana getirip 
bakmak değil görmektir. Zor olan 
da zaten bu değil midir? Genel ola-
rak sadece bu konuda değil yaşam-
da da görmeyi başarmaktır önemli 
olan. Özellikle ülkemizin son yıl-
larına baktığımızda, çevremizdeki 
toplumun bakmayı görmeye ter-
cih ettiğini fark ediyoruz. Görmek 
zahmetli bir hal almış gibi duruyor 
ama inadına görmeye çalışmak ge-
leceğin de daha kolay okunmasını 
sağlayacak gibi duruyor. Bu bağ-
lamda ele aldığımızda okur olmak 
toplumumuz için bir kat daha de-
ğerli. 
Geleceği daha kolay okumanın 
anahtarı okur olmaktan geçiyor. Top-
lum olarak okumaya bu kadar muh-
taçken ondan neden uzak duruyo-
ruz? Bu neden böyle? Değiştirmek 
mümkün mü?
Bak canım kardeşim “Okumak yaz-
maktan öte bir iştir, daha uysal, 
daha uygar, daha entelektüeldir…” 
diyor Borges. Bu neden böyle bu-
nun için söylenebilecek çok söz var 
ama benim gibi jeneratif olarak 
ülkenin bazı önemli dönemleri-
ni görmüş yaşta olmak, bu nede-
ni kavramakta çok daha açıklayıcı 
olabiliyor. Çok daha rahatlatıcı ola-
biliyor. Ne demek istiyorum biliyor 
musun? 1980'li yıllarını okumaya 
çabalayan bir ergen gözüyle yaşa-
mış birisi olarak başlıyor bu hikâye. 
Türkiye'de okuyana yazana dönük 
tehditlerin, engellemelerin hikâ-
yesi çok daha da geçmişe dönük 
ama benim yaşım bu kesiti böyle 
baktığımız zaman 12 günlük 80 
darbesi ile beraber anıyor. Benim 
gibi henüz yeni okumaya başla-
yanlar için okumak eylemi yaşamın 
en tehlikeli işlerinden biri haline 
gelmişti o dönemde. Okumanın en 
önemli enstrümanı olan kitaplar, 
henüz kış gelmemiş memlekette 
bacaların erken tütmesine neden 
olmuştu. Bahçelerde kazılmış yer-
ler Kurban Bayramı olmamasına 
rağmen çoğalmıştı ! Özetle o gü-
nün ikliminde kitaplar evde bulun-
ması en sakıncalı şeylerden biri 
olarak gizlenmeye çalışılmış, hatta 
imha edilmişti. Kitapların “devle-
tin ilgisinden” korunmak için imha 
edilmek zorunda olduğu bir iklim-
de, okumanın da ne anlama geldi-

ğini sen düşün. Elbette ki 80'i aşıp 
90'lara ve 2000’lere geldiğimizde 
80'in yarattığı bu travmanın toplu-
mu da derinden etkilediğini görü-
yoruz. Mutlaka denk gelmişsindir 
sen de küçük değilsin, ülkede oku-
ra yazara dönük “okuyup da ne ya-
pacaksın profesör mü olacaksın?” 
ifadelerini. Bu ifadeler insanların 
birbirini övmesi için değil yerme 
ve hatta bazen sövme aracı haline 
gelmişti. Evinde kitap okuyan oğ-
luna kızına “okuyup da profesör mü 
olacaksın” denen bir ülkede, kah-
vede bir şekilde gazetesini okuyan 
arkadaşına (spor köşesi bile olsa) 
sırf okeye dördüncü olsun diye 
çemkiren “lan ne oturuyorsun ora-
da, okuyup da profesör mü olacak-
sın” denen bir ülkede hangi okuma 
alışkanlığından bahsedebiliriz ki ? 
Maalesef ki basılmamış bir kitabın, 
henüz daha rotatifleri girmemiş bir 
kitabın, bombadan daha tehlikeli 
olabileceğini iddia eden devlet yö-
neticilerinin de olduğu bir ülkede, 
okurluk neden gelişmiyor sorusu 
sanki biraz ironik kalıyor. Hani ne 
desek boş kıvamında bir soru kalı-
yor. Elbette ki okuma eyleminin bu 
derece kusur sayılması; yazarları 
azaltıyor, okurları azaltıyor. Ancak 
her şeye rağmen hem okuyanı hem 
de yazanı tekrar yücelteceğimiz, 
tekrar çoğaltacağımız zamanlar 
için mücadele etmekten kaçınma-
malıyız. Bu mücadele için de galiba 
yine çok okumalıyız. Okuyabilen-
lerin daha çok okumasını sağla-
mak, okuyan insan üretmek için de 
daha çok kendi çocuklarımızdan ve 
çevremizden başlamak üzere, daha 
çok okur daha çok kitap dostu ya-
ratmaya çalışmak; “başka bir ülke” 
talebini anlamlı hale getirebilecek 
önemli eylem oluyor. Hepimize de 
biraz bu noktada görev düşüyor 
diye düşünüyorum.
Geçmişte aldığı yaralarla günümüz 
yazın dünyasında ülkemizin durumu 
nedir sizce ? Dış dünya ile paralel mi 
ürettiklerimiz? 
Aslında biraz evvel bahsettiğimiz 
benzetmeyle fazlaca “bomba-
nın” imal edildiği bir ülke olmak 
önemli olabilirdi. Ne var ki bizim 
açımızdan öyle bir durum yok gibi 
görünüyor. Çünkü literatüre bak-
tığımızda “bomba” olmasın diye 
kitabımsı imalat yapan yerli yazı-
cılar görüyoruz. Bunlar yemek ki-
tabı yazıyorlar, kişisel gelişim adı 

altında kitaplar yazıyorlar. Hani 
suyla sabunla pek işi olmayan, bir 
şaire göre de pis işler yazıp çizme-
yen insanlar. Bunların haricinde 
önemli kitaplar hala çeviri olarak 
kütüphanemize giriyor. Pek çok ya-
yının kitap eklerini izlediğimizde, 
ortadaki kitapların çoğunun yine 
çeviri olduğunu görüyoruz. Bir dö-
nem Yalçın Küçük hoca aydınlar 
üzerine yazarken “bizim aydınımız 
çeviri odasından çıkıyor” diye bir 
tanımlamada bulunmuştu. Kendi-
leri ya yazmaya üşeniyorlar ya da 
yazmaktan korkuyorlar veya kor-
kutuluyorlar. 
Bu yazın kültürü okurları da etkiliyor 
tabi değil mi ?
Sonuçta daha kolay olanı çevire-
rek paylaşmayı uygun buluyorlar 
gibi ama söyledik ya bu ülkede her 
kitabı okumak da yazmak da zor. 
Dolayısıyla belli noktalarda anla-
yışla karşılamak gerekebilir çeviri 
olayını.  Bizim okur diye tanımladı-
ğımız, bir şeyleri tarif edip bildik-
lerini başka şeylerle buluşturmak 
isteyen ve ondan yeni şeyler üret-
mek için iştahlı olan, her şeye rağ-
men bu iştahını koruyan insanla-
rın nitelikli eserlere çeviri de olsa 
yerli yazıcılar tarafından yazılmış 
ta olsa ulaşmaya çalıştığını görü-
yoruz. Okumakta ısrarcı olanların 
zamanla yazmaya da başlayarak bu 
sürece destek vereceklerini düşü-
nüyorum. Tabi dergi gazete basımı 
dediğimiz zaman daha başka bir 
facia ve drama var yazın hayatı-
mızda. Dergi ve gazetelerin yüzde 
yüzü demeyelim bu ciddi bir araş-
tırma gerektirir, bir emek gerek-
tirebilir fakat kahir ekseriyeti he-
men hemen aynı başlıklarla, aynı 
manşetlerle, aynı konuları daha 
çok da magazinel olarak inceleye-
rek gelen yayınlar. Bunların hari-
cinde inatçı okurlar için üretilmeye 
çalışılan mizah dergileri ve mizah 
dergileri kadrolarından çıkmış dü-
şünce dergileri var. Ancak birileri-
nin deyimiyle büyük kitlelere değil 
marjinal sayıda insana ulaşabiliyor 
bu dergiler. Her konuda olduğu gibi 
kitabın okunması okutulması çoğal-
tılması noktasında da şu söz geçerli 
arkadaşlar; “korkunun ecele fayda-
sı yok”. Okumak ve yazmak, yazılı 
tarihin başladığından bu yana en 
önemli insan eylemliliği. Bu sebep-
le bu insani eylemden uzak durma-
makta fayda var.
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Başkanım son zamanlarda sanal or-
tamlarda deniz kenarında, kahve eş-
liğinde, kitaplı fotoğraf paylaşımları-
nı çokça görmeye başladık. Okurluk 
biraz popülerleşti sanki ! Ne dersiniz 
? 

Keşke bu tür röportajlarda, okurla-
ra duyguları aktaran bir sistem olsa 
da şu an soruyu nasıl muzip bir ta-
vırla sorduğunu herkese gösterse. 
Yani illa kötü kötü konuşturacaksın 
beni. Hatta bu sosyal sanal ortam 
pornografisi her anlamda mem-
lekette mesele oluşturuyor. Tabii 
ki yediği içtiği, gezdiği gördüğü, 
yattığı kalktığı ne varsa bir objek-
tifin kamerasından ortaya sunma 
eylemi en kaba tanımlama ile por-
nografik bir durum. Zaten eylemin 
kendisi sorunlu bir durumken bu-
nun üstüne bir de “bak nasıl kitap 
okuyabiliyorum” diye okuma ey-
lemini anlatmaya çalışmak önemli 
geliyor galiba insanlara. Tabi kitap 
okumak önemli bir eylem. Herkes 
yapamıyor. Okurluk da bu anlamda 
bir şahsi profil olarak önem kazanı-
yor. Bunun farkına varanlar da “ben 
de okurum aslında” diyebilmek için 
zamanı durdurarak tespit yapıyor-
lar. Durum tespiti yapıyorlar. Yakın 
zamanda “ben Mozart da dinleyebi-
liyorum” diye videolu yayınlar da 
başlayabilir. Ne diyeyim, okuduğu 
halde beyni incinmeyen insanlar ol-
malarını diliyorum bu tip paylaşım-
lar yapanların. Çünkü genel olarak 
böyle bir profile okumanın ızdırap 
vereceği aşikar. Üzerine bir miktar 
da Mozart dinletirsek sorunun daha 
çok çözüleceğini düşünüyorum. Bir 
daha da yapmazlar herhalde bunun 
üzerine böyle şeyler… 

Başkanım keşke röportajlarda olma-
sını arzu ettiğiniz teknoloji gerçek-
ten kullanılabilseydi de değerli oku-
yucular bu duygularınızı şu an benim 
gibi hissedebilseydi.

Kim bilir belki bir gün o da olur. 
Bak Hasancım, yaşamda insanların 
edindiği becerileri, bildiği şeyle-
ri ve yeteneklerini ürettikleriyle 
sunmaları ve göstermeleri elbette 
ki tabiidir. Ama bunu bir objektifin 
arkasından bende becerebiliyorum 
mu kabilinden, tuhaf tuhaf işte ya-
nında çayı çorbası, efendim şarabı, 
arabası olmazsa olmaz bir eylem-
lilik işi haline getirmenin de tuhaf 

mesajlar içerdiğini düşünüyorum. 
Çok da anlamı yok. Ben kitabı her 
yerde okuyabiliyorum. Belki ayıptır 
söylemesi zaman geçirmek için ya 
da zaman kaybolmasın diye banyo-
da, tuvalette bile kitap okuruz. Yani 
onun da mı fotoğrafını çekip yayın-
layalım arkadaş. Olur mu yani böyle 
bir şey. Halimizi resmedip “kitapta 
çok akıcı çatır çatır okuyorum” mu 
diyelim yani sanal ortamlarda…

Doğrusu sanal ortamlarda söylediği 
yazdığı takip edilen birisisiniz. Bu 
minvalde bir paylaşım ne denli geri 
dönüş alır bilmem fakat Odamız web 
sayfasında yayımlanmış Ocak ayı 
mesajınızda 'Kushim'in soyu kuruya-
cak mı?' başlıklı güzel bir yazınız var. 
Oldukça da dikkat çeken bir yazıydı. 
Kimdir bu Kushim ? 

Kushim, aslında Ocak yazımda da 
belirttiğim gibi “Ne olacak bu mu-
hasebecilerin hali” bağlamına indi-
rilmiş, dijitalleşme toplumdaki ve 
dünyadaki dijitalleşmenin mesle-
ğe etkilerinin tartışılırken sürekli 
“meslek elden gidiyor” noktasına 
gelmesinin tuhaflığını paylaşmak 
için neler söylemeliyim diye düşü-
nürken, okuduğum kitapta önüme 
düşen bir meseleydi. Yuval Noah 
Harari’nin “Sapiens” adlı eserini ta-
kip ederken, insanlık tarihinin giri-
şimleri arasında bir tespiti Kushim. 
Kushim tarihte bulunduğu varsayı-
lan ilk yazılı isim olma özelliğine 
sahip. Varsayım üzerinde durulan 
konu Kushim ibaresinin bir imza 
olarak kullanılması. Bu anlamda da 
Kushim; ilk imza, yazılı tarihe geçiş-
te ismi bir yerlere yazılmış ilk kişi. 
Peki benim ilgimi çeken ne ya da 
bunu neden önemsiyorum. Benim 
ilgimi çeken ise Kushim imzasının 
bir muhasebeciye ait olma varsa-
yımı ile tarihi buluntulardan tespit 
yapılması. Neden böyle bir kanıya 
varıyorlar? Çünkü Kushim olarak 
imza düşülen notlarda toplanan 
arpa miktarı ve bu toplamanın sü-
recine ilişkin kayıtlar var. Daha da 
ilginç olanı bütün bunların üzerine 
kitabın yazarının bu konuya yak-
laşımı. Diyor ki Harari; tarihte adı 
geçen ilk insanın ya da adı yazılmış 
ilk insanın; bir şair, bir büyük ko-
mutan, bir vali, hatta bir imparator 
değil de bir muhasebecinin adı ol-
ması çok manidardır.” Bu yaklaşım 
arka planda muhasebenin ekonomi 
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ve insanlık tarihindeki rolü üzerine 
ciddi bir tespit. Bu nedenle ekono-
mik faaliyetlerin insan yaşamında 
devam ettiği sürece, ekonomik fa-
aliyetlerin raporla kaydedilmesi, 
sınıflandırılması, raporlanması ve 
analizi fonksiyonlarını yerine ge-
tiren muhasebe mesleği de yaşa-
yacaktır. Ama paralı ama parasız 
ama dijital ama manuel fark etmez. 
Bunu görmek bunu tarihsel bir bu-
luntu ile anlamlandırmak hoşuma 
gittiği için hem meslektaşlarımla 
paylaşayım hem de “Bize Ölüm Yok 
korkmayın” demenin vesilesi ya-
payım istedim. Tabii ki Kushim’in 
soyu kurumayacaktır, insanlığın 
soyu kuruyuncaya kadar…

Pekala, gelelim sizden tavsiyelere. 
Biraz da bir okur olarak sizin künye-
nizi çıkaralım. Örneğin şu anda oku-
duğunuz bir eser var mı?

Şu anda Yuval Noah Harari’nin “Sa-
piens” kitabını bir taraftan okuyo-
rum. Diğer yandan Max Weber'in 
“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin 
Ruhu” adlı bir çalışmasını okuyo-
rum. Bir de dostumuz Balıkesir'de 
yaşayan yazar arkadaşımız Behiç 
İstanbulluoğlu’nun “Mat” adlı ese-
rini okuyorum. Yarım kalmış, ay-
raçlanmış kitaplarım var iki üç tane 
onları da biraz daha böyle güncel 
aktüel konularda ihtiyaç duydukça 
dönerek okumayı tercih ediyorum.

Başucu kitaplarınız var mıdır? Varsa 
neler?

Başucu kitabı tanımını daha çok 
kütüphane önünde dursun da dö-
nüp dönüp okuyayım olarak değil 
de hem kendi okuduklarımın için-
de unutamadığım ya da birilerine 
tavsiye etmek gerekirse önüne 
koyacağım olarak anlıyorum. Özel-
likle okumaya yeni başlayanlar için 
empati duygularını geliştirmek 
ve yaşamı doğru kavramaları için 
önerdiğim ve okurken de kendimi 
çok içinde bulduğum kitaplar var. 
Örneğin Maksim Gorki'nin “Ana” 
adlı kitabı.  Yine John Steinbe-
ck’in “Gazap Üzümleri” adlı kitabı. 
Bunlar hem klasik olarak hem de 
vuruculuk  olarak oldukça önemli 
kitaplardır. Yerli yazarlarımızdan 
da söyleyeceğim ama öncelikle 
bu klasiklerden bahsetmek isti-
yorum. Gabriel Garcia Marquez’in 

“Yüzyıllık Yalnızlık” adlı kitabını 
tüm dostlarımın okumuş olmasını 
dilerim. Bir diğer önemli bir kitap 
Jack London’ın “Demir Ökçe” adlı 
kitabıdır. Jack London'ın kitabı bir 
tür deneyimidir aslında. George 
Orwell’in hem “Hayvanlar Çiftli-
ği” hem de “1984” adlı kitapları 
yine akıl fikir zorlayan denemeler 
aslında. İlya Ehrenburg’un “Paris 
Düşerken” adlı eserini anmazsam 
olmaz. Paris te 2. Dünya Savaşının 
yarattığı işgalde, savaş meydanın-
da, agorada atların ölümünün bile 
insana nasıl böyle etkileyici an-
latıldığı kitabın ismini söylerken 
aklıma geliyor hala. İlya Ehren-
burg’un kurduğu savaş sahnesini, 
agorayı, beynimin bir yanı seninle 
bu tarafta konuşurken diğer yanı 
arka planda oradaymış gibi oynatı-
yor. Bunlar benim nazarımda deha 
yazarlar. Pek çoğunu burada böyle 
bir kategoride daraltmak çok da 
doğru değil ama şu anda soruya 
karşılık hemen ağzımdan dökülen-
ler bu eserler oluyor.

Özellikler gençlere “hala biraz za-
manları varken” önereceğiniz eser-
ler neler olur ?

Biraz evvel konuştuklarımıza ek 
yapayım o halde. Çünkü yerli ya-
zarlarımızdan da bahsetmek isti-
yorum. Örneğin Orhan Kemal’in 
“Bereketli Topraklar Üzerinde” ki-
tabı. Yaşar Kemal’in “İnce Memed” 
serisi ve “Teneke” isimli kitapları. 
Reşat Nuri Güntekin'in “Çalıkuşu” 
eseri, Recaizade Mahmut Ekrem'in 
“Araba Sevdası” çok kıymetli ki-
taplar. Her kitap kendi dünyasında 
gerekli ve değerlidir. Fakat bunlar 
toplumumuzda yer etmiş eserler-
dir. Elbette ki çok önemli şairlerin 
şiir kitapları da mutlaka okunmalı. 
Nazım Hikmet Ran, Yannis Ritsos, 
Ahmet Arif, Can Yücel ve daha ni-
celeri takip edilebilecek kıymetli 
şairler, yazarlar. Tabii ki Jose Sa-
ramago'nun üçlemesi “Körlük”, 
“Görmek” ve “Kopyalanmış Adam” 
kitaplarını gençler okumadan geç-
mesinler. Bunlar bence çok önemli 
yapıtlar ve özellikle de gençlerin 
bu külliyatla ilgilenmiş olmalarını 
umarım. Ek olarak Rus klasikleri 
diye tanımlanan kütüphanenin de 
bir kere mutlaka çoklukla elden 
geçmesi gerektiğine inanıyorum. 
Rus klasiklerine dönünce anımsa-

dım Mihail Şolohov’un “Don Kıyı-
sında Hasat” kitabı benim için ayrı 
bir yerdedir. Bir dönem romanı için 
insanı içine alan bir yanı vardır. Lise 
sonlar gibi okuduğum bir roman-
dı, romanın kahramanı ile beraber 
her şeyi yaşadığımı düşünmüştüm 
okurken. Böylesine etkili yazabil-
mek çok büyük iş tabi bunları oku-
mak da bir o kadar önemli. Ekonomi 
okuyan herkes için Georges Polit-
zer’in Felsefenin Temel İlkeleri ve 
Nikitin’in Ekonomi Politik eserleri, 
Karl Marx’ın Kapital ve Wilhelm 
Reich’in Dinle Küçük Adam ile Fa-
şizmin Kitle Ruhu Anlayışı kitapları 
okunmalı diye düşünüyorum.  Bun-
lar toplumcu ideolojinin başlangıç 
kitapları olarak iyi başucu kitapla-
rıdır bence. Tabi bu konuda usta-
lık dönemi için okunacak kitaplar 
ciddi bir külliyat oluşturduğundan 
bu röportajın sınırlarını aşması söz 
konusu. Ancak bu başlangıcı ya-
panların ustalık külliyatının da iyi 
olacağını düşünüyorum.

Peki son olarak şunu sorup bura-
da tamamlayalım konuşmamızı. Siz 
derkenar eder misiniz okuduğunuz 
kitaplara ?

Derkenar aslında dikkatli kitap 
okuyucularının özen gösterdikle-
ri bir okuma tekniği. Fakat bunun 
için zaman ayırmak gerekir. Yani 
okuduğunuz kitabın kenarına kü-
çük ince notlar almak, satırların 
altına önemli çizikler koymak ve 
hatta yaşamınızı yürütürken kul-
landığınız “dikkat bu önemli” gibi 
notlara yer vermek özen isteyen 
bir eylem bana göre. Ne var ki be-
nim okuma sürecim mesleki yo-
ğunluk nedeniyle çok hızlı ve konu 
odaklı geliştiğinden o küçük keyifli 
notları almaya çoğu zaman fırsat 
bulamıyorum. Hele ki kitap ödünç 
alıp veriyorsan bu tip notlar diğer 
okuyucuyu fazlasıyla yönlendiri-
ci olduğu için sorunlu buluyorum 
çoğu kez. Profesyonelce bir kenara 
not almak ise ancak emekliliğimde 
yazmaya başlayacağım zaman yap-
mayı planladığım önemli bir çalış-
ma olacak benim için. Keyifli söyle-
şi için teşekkür ederim. Okumak ve 
yazmanın ayrıcalığını yitirmemek 
dileğiyle tüm meslektaşlarımı ve 
büyüteç okurlarını buradan selam-
larım.

KÜLTÜR - SANAT

www.blksmmmo.org.tr



21

ETKİNLİK

www.blksmmmo.org.tr

YMM ŞAHKAN SALTIK'ın su-
numuyla 03.10.2018 

tarihinde Odamız Meclis Salonu’n-
da “7103 – 7104 ve 7144 Sayılı Vergi 
Kanunlardaki Önemli Değişiklikler” 
isimli seminer gerçekleştirildi. İlgili Ka-
nunlar ile özellikle Katma Değer Ver-
gisi üzerinde gerçekleştirilen önemli 
değişiklikler üzerinde duruldu. Örnek 
olay çözümü, hatırlatma notları ve so-
ru-cevap kısmının ardından program 
sona erdi. Sayın YMM Şahkan SAL-
TIK’a teşekkür plaketini Odamız Sek-
reteri Sayın SMMM Ertuğ ASLAN verdi.
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Kamu kurum ve kuruluşları, 
özel sektör, üniversiteler da-
hil ilgili tüm kesimlerin tem-

silcilerinin katılımıyla XX. Türkiye 
Muhasebe Kongresi 5-6 Ekim 
2018 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Ana teması Di-
jitalleşme Sürecinde Değişen İş 
Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin 
Yeniden Yapılanması - "Yerel/Kü-
resel Meseleler, Küresel/Yerel Çö-
zümler” olarak belirlenen kong-
reye katılım oldukça yoğundu.

Düzenleyici kurum ve kuruluşlar 
ile iş dünyasının temsilcileri, uy-
gulamacılar, meslek mensupları, 
denetçiler, akademisyenler tara-
fından 3 ana ve 18 paralel otu-
rumda moderatörler yanı sıra, 
alanında söz sahibi, uzman çok 
değerli 63 yerli ve yabancı ko-
nuşmacı bildiri ve sunumlar ger-
çekleştirdi. 

Oda Başkanımız Metin YALÇIN 
2. ana oturumda sunumlarını 
yapan konuşmacılara TÜRMOB 
adına teşekkür belgelerini teslim 
etti.

Kongre kapanış oturumunun ar-
dından sona erdi.
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2016 Yılında birincisini düzenle-
diğimiz ZESDER (Balıkesir Zeka 
ve Zihin Sporları Kulübü) Balıke-
sir Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası işbirliği ile dü-
zenlenen Satranç Turnuvası’nın 
üçüncüsü 6-7 Ekim 2018 tarihle-
rinde odamız salonlarında ger-
çekleştirildi. 
1300 ve üzeri UKD grubunda 
30, 0-1299 UKD grubunda 63 ve 
2011~2012 doğumlu oyuncula-
rın yer aldığı 08 Yaş ve altı ka-
tegorisinde 48 oyuncu turnuva 
kapsamında mücadele etti.
Bu turnuvamız her 3 kategoride 
toplam 141 oyuncu katılımı ile 
Balıkesir’de ön kayıt/katılım ora-
nı en yüksek turnuvalardan biri 
olmuştur.
Odamızın ZESDER bünyesinde 
gerçekleştirilecek turnuvalara 
katkısı devam edecektir.
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19 Ekim 2018 Cuma günü Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gönen ilçesinde yerel 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile görüşmelerde bulundular. Gönen İlçe 
Temsilcisi İsmail KOCAPÜSKÜL ve Odamız HRMK Başkanı Taner ŞENOĞLU'nun 
eşlik ettiği heyet; Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet SELVİ, Gönen SGK 
Merkezi Müdürü Yusuf HANEFİOĞLU ve Gönen Vergi Dairesi Müdürü Suat ÖZ-
KAYA'yı makamında ziyarette bulundu. Program Gönen 'de yer alan meslek 
mensupları ile yapılan bir dizi görüşme ile son buldu.
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BALIKESİR AKADEMİK 
ODALAR BİRLİĞİ'nin ge-
leneksel hale gelmiş "29 

EKİM CUMHURİYET RESEPSİ-
YONU" bu yıl Odamız fuaye 
salonunda gerçekleştirildi. 
AKOB bileşenlerinin yönetim 
kurulu nezdinde katıldığı re-
sepsiyona ilgi yoğundu. Prog-
ram AKOB dönem sözcüsü 
Oda Başkanımız Sayın SMMM 
Metin YALÇIN’ın konuşmasıy-
la başladı. Cumhuriyet isimli 
sinevizyon gösterileri ile de-
vam eden programa canlı 
klasik müzik dinletisi renk kat-
tı. Resepsiyon AKOB bileşen-
lerinin "CUMHURİYET FENER 
ALAYI"na katılmak ve korteje 
eşlik etmek üzere salondan 
ayrılmaları ile sona erdi.
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2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Odamız Meclis Toplantı Salonunda Haliç Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile "Sertifikalı Konkordato Komiserliği Eğitimi" gerçekleşti-
rilmiştir. Hem meslek mensuplarına hem de avukatlara yönelik olarak gerçekleştirilen 
eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarını teslim edilmiştir.
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1-2 Aralık 2018 tarihinde İzmir ‘de gerçek-
leştirilen 2018/3 SMMM Yeterlilik Sınavları’n-
da aday meslek mensuplarımızın yanında 
olduk. 
Cumartesi sabahtan başlayan ve Pazar gün 
boyunca devam eden sınav maratonunda 
Odamız  TESMER Sekreteri SMMM Eren 

ÇEKİÇ, TESMER Eğitmeni SMMM Ufuk 
ÖZTÜRK, Odamız Genel İdare Müdürü Hasan 
SEZGİN VE TESMER Müdürü Emine YILDIRIM 
stajyerlerimizin yanında yer aldı. 
Sınav öncesi son hazırlıkların yapıldığı hatırlat-
ma toplantıları ve etüdler ile stajyerlerimize 
destek olmaya çalıştık.
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Muğla SMMM Odasının 
15.12.2018 tarihli "Da-

yanışma ve Ödül Gecesi"ne 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ka-
tılarak Odamızı temsil ettiler.
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Oda Başkanımız Sayın SMMM Metin YALÇIN, 
Balıkesir TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Balıkesir Şubesi'nin Mesleki Birlik ve Dayanış-
ma Gecesi’ne katılarak toplantıda Odamızı 
temsil etti. Balıkesir Akademik Odalar Birliği 

bileşeni olan İnşaat Mühendisleri Odası’nın mes-
lektaşlarına yönelik programında Sayın YALÇIN, 
Meslekte 25. Yılı anısına hazırlanmış belgeyi Sayın 
Mustafa GÜN'e takdim etti.
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Odamız TESMER Şubesi tarafından dü-
zenlenen kurslarda 2018 yılı boyunca 
yüzlerce gence temel düzey muhase-

be, vergi, sgk gibi konularda eğitimler verildi. 
34. Dönem Bilgisayarla Muhasebe Yardımcı 
Eleman Yetiştirme Kursu hafta içi ve hafta sonu 
olmak üzere iki ayrı grup olarak eğitimlerine 
devam ederken, 2018 yılı SMMM Yeterlilik Kur-
su ise Aralık ayı itibariyle eğitimlerine son verdi. 
Özellikle lisans eğitimi almakta olan İİBF tabanlı 
gençlerin yoğun ilgisini çeken kurslar 2019 yılı iti-
bariyle de devam edecektir. 
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82. Başkanlar Kurulu Toplantısı, TÜRMOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile SMMM ve YMM Oda 
Başkanlarının katılımıyla Ankara’da gerçekleşti. Toplantıda; “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi”, “TÜR-
MOB E-İmza Projesi” ve “TÜRMOBKart Projesi” ele alındı. Oda Başkanımız Sayın Metin YALÇIN ve Oda 
Sekreterimiz Sayın Ertuğ ASLAN toplantıya katılarak Odamızı temsil etti.
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Sayın Genel Başkanımız A. Masis YON-
TAN 15 Ocak 2019 Salı günü Odamızı 
ziyarette bulunarak üyelerimizle bir 

araya geldi. Ziyaret programı Oda Başka-
nımız Metin YALÇIN ve Yönetim Kurulu üye-
leri Ertuğ ASLAN, Birol KAHRAMAN eşliğinde; 
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl 
Müdürlüğü ile başladı. Gün sonunda Balı-
kesir SMMM Odası Meclis Salonu'nda mes-
lek mensupları ile bir araya gelen YONTAN; 
2019 yılına ilişkin meslek camiamız ve ülke-
miz adına beklentilerini dile getirdi. Sami-
mi bir ortamda geçen söyleşi üyelerimizle 
soru-cevap kısmıyla devam etti. Program 
sonunda Sayın YONTAN’a Balıkesir’i ziyareti 
anısına Balıkesir Saat Kulesi Heykeli takdim 
edildi.
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Balıkesir Akademik Odalar 
Birliği ev sahipliğinde 26 

Ocak 2019 Günü Salih Tozan Kül-
tür Merkezi'nde alanında uzman 
akademisyenlerin katılımıyla "YE-
REL YÖNETİMLER KENTLEŞME VE 
ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU" 
gerçekleştirildi. Oda başkanımız 
Metin YALÇIN'ın açılış konuşmala-
rıyla başlayan program bir tema-
tik sunuş ve üç ayrı oturum ile gün 
boyu sürdü. 
Duayen akademisyen Prof. Dr. 
Ruşen Keleş’in tematik sunuşu-
nun ardından verilen aranın he-
men sonrasında Oturum Yöneti-
ciliğini Mimarlar Odası Başkanı Ali 
Özerk’in yaptığı ‘Yerel Yönetim Po-
litikaları Kentleşme ve Demokrasi’ 
konulu sunum gerçekleştirildi. Otu-
rumda ODTÜ İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesinden Prof. Dr. Hüseyin 
Tarık Şengül ‘Olağanüstü Koşul-
larda kent Yönetimi ve Demokrasi 
Sorunu’ konusunda, İstanbul Baro-
su Kat Mülkiyet Hukuk Komisyonu 
Başkanı Avukat Şeref Kısacık ‘İmar 
Barışı ve kentsel Dönüşüm Uygu-
lamaları’ konusunda, Gaziantep 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesinden Dr. Ferit Serkan 
Öncel ‘Ekonomik Kriz ve Kent’ ko-
nusunda, Antalya Muratpaşa Be-
lediyesi Danışmanı Mimar Osman 
Aydın da ‘Sivil Toplum Örgütleri ve 
Yerel Yönetimler’ konularında dü-
şüncelerini paylaştı.

Sempozyumun ikinci oturumunda 
ise Mimarlar Odası Eski Genel Sek-
reteri Hasan Topal yöneticiliğinde 
ODTÜ Mimarlık Fakültesinden Mi-
mar Celal Abdi Güzel ‘Mimarlık 
Yatırımlarında Kentsel Kimlik ve 
Büyüklük Sorunu’ konusunda, İs-
tanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. İz-
zettin Önder ‘Yeni Siyasal Rejimde 
Yerel Yönetimler ve Planlama Büt-
çesi’ konusunda, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük 
ise ‘Çevre Politikaları’ konusunda 
açıklamalarda bulundu

Makine Mühendisleri Odası Balı-
kesir İl Temsilcisi Ömür Boyuer yö-
netimindeki üçüncü oturumda ise 
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fa-

kültesinden Prof. Dr. Ergün Demir 
‘Tarım ve Hayvancılık Politikaları’ 
konusunda, İstanbul Tabip Odası 
Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk 
‘Sağlık Politikaları’ konusunda, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversite-
sinden Dr. İnşaat Mühendisi Taylan 
Engin ‘Kentsel Ulaşım Politikaları’ 
konusunda, Jeoloji Mühendisleri 
Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal 
Yenigün ise ‘Afetler ve Çevre Po-
litikaları’ konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi.

Sempozyum Yöneticiliğini Elekt-
rik Mühendisleri Odası Balıkesir İl 
Temsilcisi Nazmi Kacar’ın yaptığı 
Genel Değerlendirme forumu ile 
sona erdi.
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BALIKESİR MERKEZDE ÇELENK TÖRENİ VE KAHVALTI PROGRAMI (01.03.2019)
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BALIKESİR MERKEZDE ÇELENK TÖRENİ VE KAHVALTI PROGRAMI (01.03.2019)

Bandırma İlçemizde Muhasebe Haftası Kutlamaları
Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımızın katılımıyla Bandırma’da çelenk sunma töreni ve kahvaltı 
programı yapıldı.

Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımızın katılımıyla Burhaniye ilçemizde çelenk sunma töreni ve 
kahvaltı programı yapıldı.
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Muhasebe haftası etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımızın katılımıyla Edremit ilçemizde çelenk sunma töreni ve 
kahvaltı programı yapıldı.

Muhasebe haftası etkinlikleri 
kapsamında meslektaşlarımızın 
katılımıyla Marmara İlçemizde 
çelenk sunma töreni yapıldı. Muhasebe haftası etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımızın katılımıyla 

Susurluk ilçemizde çelenk sunma töreni ve kahvaltı programı yapıldı
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Muhasebe Haftası kapsamında,Balıkesir Vergi Dairesi Başkanımız Hüseyin EROL,Balıkesir SGK İl Müdürümüz Muham-
med Sıddık POLAT, Balıkesir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanımız Celalettin BAYRAKTAR ve İŞ-KUR İl Müdürümüz 
Nazım BALCI, çelenk sunma töreni ve kahvaltı programında bizlere eşlik ettiler. Odamızı ziyarette bulunan heyet 
yönetim kurulumuz nezdinde tüm meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutladılar. Muhasebe mesleğini icra edenler 
olarak çalışma hayatını birlikte paylaştığımız kurumların değerli temsilcilerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı 
teşekkür ederiz.

Odamız Genel İdare Müdürü Hasan SEZGİN eşliğinde tüm Oda personeli, Yönetim Kurulumuzun ve onların nezdinde 
tüm meslek mensuplarının muhasebe haftasını kutladı.
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Muhasebe Haftası kutlamalarına buruk başladık. 
Meslek Mensuplarının ve Mesleğimizin sorunla-
rına dair çözüm taleplerimizi Balıkesir kamuoyu 
ile yüksek sesle paylaştık.

Muhasebe haftası kapsamında 6 Mart 2019 Çarşamba günü kokteyl ve ruhsat töreni gerçekleştirildi. Yeni meslek mensupları ruhsatla-
rını değerli hazirundan aldı. 

Akademik nitelikli bir mesleğe adım atmanın getirdiği kazanımı ruhsat töreninde katılımcılarla paylaştık. Ruhsat töreninde yeni konsept 
ile on üç yeni üyemize aramıza hoş geldiniz dedik. 

Ruhsat töreninde yeni üyelerimize Etik Kurul Başkanı tarafından Meslek Yemini yaptırıldı. Bu minvalde Muhasebe Haftası kutlamaların-
da başta meslek mensuplarımız olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan, Balıkesir Milletvekilimiz SMMM Ensar AYTEKİN'e Balıkesir Vergi 
Dairesi Başkanı Hüseyin EROL'a, Balıkesir SGK İl Müdürü Muhammed Sıddık POLAT'a Balıkesir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanı Ce-
lalettin BAYRAKTAR'a, İŞ-KUR İl Müdürü Nazım BALCI'ya,Ticaret Sicil il Müdürü İsmail SAVAŞ'a, Balıkesir Makine Mühendisleri Odası 
Başkanı Ömür Mustafa BOYUER'e Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Ali ÖZERK'e Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı 
Kemal Gökçay YENİGÜN'e Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Şahin CILIZ'a Balıkesir Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Nazmi 
KACAR'a BAUN İİBF İşletme Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin AKAY'a teşekkürlerimizi sunarız.

Koktey törenimizde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yarışmak 
üzere bölgelerinde aday olmuş meslek mensupları tanıtıldı. Başarı 
dilekleri iletildi.
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1-7 Mart Muhasebe Haftası kapsamında 7 Mart 2019 Perşembe günü Türkiye'nin en eski Meslek Yüksek Okullarından 
birisi olan Balıkesir MYO'da Odamız Yönetim Kurulu üyeleri ve TESMER Eğitmenlerinin de yer aldığı "SMMM Mesleği 
Üzerine" isimli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Misafirperverlikleri ve göstermiş oldukları ilgiden dolayı Doç. 
Dr. A.Zafer YALÇIN'a teşekkür ederiz.
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19.03.2019 Tarihinde Odamız 
Toplantı Salonunda SGK İl Mü-
dürü Muhammed Sıddık POLAT 
ve İşkur Müdürü Nazım BAL-
CI'nın katılımıyla, Bursa İş Teftiş 
Grup Başkan Yardımcısı Ümit FI-
ÇICI', İş Müfettişi Yasin SEZER ve 
İş ve Meslek Danışmanı Hüseyin 
ATA'nın sunumlarıyla "SGK Teş-
vikleri ve İşverenlere Sağlanan 
Destekler" Konulu Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı
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07.02.2019 tarihinde Odamız toplantı salonunda LUCA Eğitimi gerçekleştirildi. Otomatik Katılım, BES LUCA Uygulamaları, 
LUCA Defter Beyan Uygulamaları ve LUCA üzerinde gerçekleştirilen son güncellemeler üzerinde katılımcılara bilgiler verildi.

30. VERGİ HAFTASI KUTLAMALARI
30. Vergi Haftası kutlamaları Vergi Dairesi Başkanı Sayın Hüseyin EROL tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması ile 
başladı. Balıkesir Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının da katıldığı çelenk töreninde mesleğimizi ve Odamızı; Oda Başkanı-
mız Metin YALÇIN, Oda Sekreterimiz Ertuğ ASLAN, Yönetim Kurulu Üyemiz Birol KAHRAMAN temsil etmişlerdir.

SERTİFİKA TÖRENİ
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM Mehmet Emre TUZLUK'u bürosunda ziyaret etti.Yeni meslektaşımıza bürosunda ve 
meslek yaşantısında başarılı bir çalışma hayatı temennileri iletildi. Ziyaret kapsamında hatıra saat takdim edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM Mustafa DÜLÜGÜL'ü bürosunda ziyaret etti.Yeni meslektaşımıza bürosunda ve meslek 
yaşantısında başarılı bir çalışma hayatı temennileri iletildi. Ziyaret kapsamında hatıra saat takdim edildi. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM Özkan SEYRATLI'yı bürosunda ziyaret etti.Yeni meslektaşımıza bürosunda ve meslek 
yaşantısında başarılı bir çalışma hayatı temennileri iletildi. Günün önemine dair hatıra saat takdim edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM Pelin SAYIN'ı bürosunda ziyaret etti.Yeni meslektaşımıza bürosunda ve meslek yaşantısında 
başarılı bir çalışma hayatı temennileri iletildi. Hatıra olarak saat takdim edildi.
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM ALİ EREN'i bürosunda ziyaret etti. Meslek yaşantısında ve yeni bürosunda Sayın 
EREN için başarılı bir çalışma hayatı dilekleri iletildi. Ziyaret kapsamında hediye saat takdim edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM Çağrı SANDIKÇI'yı bürosunda ziyaret etti. Meslek yaşantısında ve yeni bürosunda Sayın 
SANDIKÇI için başarılı bir çalışma hayatı dilekleri iletildi.Ziyaret kapsamında hatıra saat takdim edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,SMMM Hatice ÇAKIL'ı bürosunda ziyaret etti. Meslek yaşantısında ve yeni bürosunda Sayın 
ÇAKIL için başarılı bir çalışma hayatı dilekleri iletildi.Ziyaret kapsamında hediye saat takdim edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SMMM Nurgül YILDIZ İNCİ'yi bürosunda ziyaret etti. Meslek yaşantısında ve yeni bürosunda 
Sayın İNCİ için başarılı bir çalışma hayatı dilekleri iletildi. Ziyaret kapsamında hatıra saat takdim edildi.
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09.03.2019 Cumartesi  günü gerçekleştirilen Aydın SMMM Odasının dayanışma yemeğinde yer aldık. Dayanışma yemeğinde 
Odamızı Başkan Metin YALÇIN ve Oda Sekreteri Eren ÇEKİÇ temsil etti.

13 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Dayanışma Yemeğinde Odamızı Başkan Metin YALÇIN 
ve Oda Sekreteri Ertuğ ASLAN temsil etti.  Yoğun katılımla gerçekleştirilen program kokteyl ile başladı. Ardından gerçek-
leştirilen dayanışma yemeği Erol EVGİN konseriyle son buldu. BMMG Başkanı Turgay Kanarya’nın konuşması ve plaket 
takdimi ardından program son buldu.

Uşak SMMM Odası Başkanı Sayın Uğur ALBAYRAK 
Odamıza ziyarette bulundu. Oda başkanımız Metin 
YALÇIN ve Oda Sekreterimiz Ertuğ ASLAN ile bir 
araya gelen Albayrak Uşak’lı meslek mensuplarının 
sevgi ve selamlarını iletti.
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16.03.2019 Cumartesi  günü gerçekleştirilen Bursa SMMM Odasının dayanışma yemeğinde yer aldık. Dayanışma yemeğinde 
Odamızı Başkan Metin YALÇIN, Yönetim Kurulu Üyesi Birol KAHRAMAN ve TESMER Sekreteri Eren ÇEKİÇ temsil etti.

HACI İLBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE MESLEKİ TANITIM
20.03.2019 Çarşamba günü Balıkesir Hacı İlbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman alanı öğrencilerine 
Odamız toplantı salonunda TESMER Şube Başkan Yardımcısı Erden KÖYBAŞI ve TESMERE Şube Sekreteri Ertuğ ASLAN’ın sunum-
larıyla mesleki tanıtım yapıldı. Bir kariyer hedefi olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğine ulaşmada hangi süreçler-
den geçilmesi gerektiği, bu hedefe ulaşmada nasıl bir çalışma prensibine sahip olunması gerektiği ve mesleğin her geçen gün 
dijitalleşen uygulama alanına nasıl uyum sağlanabileceği gibi konularda sunumlar yapıldı. Toplantı gençlere Odamızın kurul ve 
komitelerinin tanıtılmasının ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi.
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Balıkesir Serbest Muhasebe-
ci ve Mali Müşavirler Odası 
Kadın Meslektaş Dayanışma 

Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeni ile Oda 
merkezinde basın açıklaması yap-
tı.

Yapılan basın açıklamasında ulus-
lararası sözleşmelere ve ulusal 
düzeyde takip edilen politikalara 
rağmen kadınların dünyanın her 
yerinde şiddete ve ayrımcılığa 
uğramakta olduğu vurgulandı. 
Kadınların siyasette, karar meka-
nizmalarında, ekonomide, eğitim-
de erkeğe göre ikincil konumda 
kalmaya devam ettiği; medyada 
ve reklam dünyasında cinsel bir 
obje olarak kullanılıp istismar edil-
diği, kültürel, siyasal, ideolojik veya 
dinsel nedenlerden dolayı ayrım-
cılığa uğradığı ve dışlandığının altı 
çizildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi;

Hayatın her alanında, sevgiyi, fe-
dakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı 
temsil eden kadınlar, huzurlu ve 
sağlıklı bir toplumun temel taşıdır.

Eşitlik kavramı ile kadın erkek ara-
sında hakkaniyetli bir ilişki kurmak 
isteyen söylemler yasalar önün-
de eşitliği sağlamışken kadının 

KADIN MESLEKTAŞ DAYANIŞMA KOMİTESİNDEN 8 MART MESAJI

mağduriyeti halen giderileme-
miş ve adalet sağlanamamıştır. 
Bu sebeple artık eşitlik söyleminin 
ötesinde bir yaklaşımı tartışmanın 
vakti gelmiştir.

Kadınlarımızın hayatın her alanın-
da olduğu gibi iş yaşamında da 
hala haksızlıklara uğradıkları görül-
mektedir. Fakat kadınlarımızın top-
lumsal yaşamımızın onurlu bireyleri 
olarak hayatın her alanında ken-
dilerini göstermeleri her şeyden 

önce günümüzde yaşanılan olum-
suzlukların hızla silinmesine fırsat 
verecektir. Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ya da Yeminli Mali 
Müşavirlik gibi kendine has zorluğu 
ve bir takım kısıtlamaları olan bu 
meslekte başarılı kadınların varlığı 
bu husustaki görüş ve temennileri-
mizin en güçlü dayanağıdır.

Kadınlara karşı yürütülen insani 
hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı her 
eylem bilinmelidir ki ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel bir sorunun 
yansımasıdır. Her geçen gün ar-
tan kadına şiddet sarmalına, hak 
ve özgürlük kısıtlamalarına karşı 
artık sivil toplum örgütlerinin; çıkar 
gözetmeksizin, korku duymaksızın, 
siyasal rant peşinde koşmaksızın 
inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Bü-
tün kadınlarımızı da yurt sathında 
ya da yerel çevrelerinde “Kadın 
Hakları” özelinde yapılacak sos-
yo-kültürel etkinliklerde yer alma-
ya davet ederiz.

Güzel bir dünyaya ve gelece-
ğe birlikte yürüdüğümüz, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin 
zorluklarının yanı sıra kadın olma-
nın sorumluluğunu da yaşayan ka-
dın meslektaşlarımız başta olmak 
üzere, tüm kadınlarımızın       “8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü”nü kutlar, sağlık ve esenlikler 
dileriz. 
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Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Tiyatro Topluluğunun 5. yıl gös-
terimi olan "Şahane Züğürtler" oyunu 

7 Aralık 2018 Cuma günü Burhaniye-Reha 
Yurdakul Kültür Merkezi'nde seyircilerle bu-
luştu. Konuya dair açıklamada bulunan 
Oda Başkanı Metin YALÇIN “2018 yılında 
oyunumuza gösterilen ilgiden son derece 
memnunuz. 27 Mart özel gösteriminde Ba-
lıkesir merkezde, 15 Eylül 2018 günü Ban-
dırma’da perde dediğimiz oyunumuzun 
üçüncü gösterimini Burhaniye’de gerçek-
leştirdik. Tüm bu gösterimlerde de vatan-
daşlardan aldığımız yoğun ilgi tiyatro sa-
natı adına bizleri sevindirdi ve umutlarımızı 
arttırdı. Bu doğrultuda emeği geçen her-
kese, Burhaniye de yer alan meslek men-
suplarımıza ve sanat severlere teşekkürü bir 
borç bilirim.” dedi.
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Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nin 
10 Aralık 2018 tarihli Karma Resim 
Sergisinde yer aldık. Meslektaşımız 

Erden KÖYBAŞI'nın da eserlerinin sergi-
de başarılı çalışmalarından dolayı Sayın 
Köybaşı’yı tebrik ettik.
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Balıkesir Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler Tiyatro 
Topluluğu 6. Yılında yine 

27 Martta sahnedeydi. 5. Yıl 
gösterimi olan "Şahane Züğürt-
ler" oyunu 6. yılda da 27 Mart 
Dünya Tiyatro Günü Özel Gös-
terimi ile yeniden Avlu-Ertuğrul 
Salonda seyircilerle buluştu. 
Balıkesir kamuoyunun ve sa-
natseverlerin yoğun ilgi göster-
diği oyun Balıkesir genelinde 4. 
kez perde dedi. 

Fransız bulvar tiyatrosunun 
önemli temsilcisi Jacques De-
val’ın yazdığı oyun uzun yıllar 
ülkemizde kapalı gişe olarak 
Haldun DORMEN tarafından 
sahneye konuldu. Günümüz-
de halen büyükşehir tiyatroları 
tarafından sahnelenen oyun 
Odamız Tiyatro Topluluğu tara-
fından Balıkesir’de son kez sah-
nelendi. Geniş kadrosu, dört 
farklı mekanı ve perdeyi içeri-
sinde barındıran oyunun hikâ-
yesindeki tezatlık ve gösterişli 
sunumu izleyicilerden bugüne 
kadar tam not almayı başar-
mıştır. 

Odamız Tiyatro Topluluğu’nun 
daha başka gösterimlerinde 
buluşuncaya dek, sanatla ka-
lın… 

"ŞAHANE ZÜĞÜRTLER”DE SON PERDE…
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 Evet oğlum söyle bakalım 
bu gün okul nasıl gitti

 İyi gitti baba yalnız bu gün 
bir şey oldu kafam karıştı

 Nasıl yani

 Bir arkadaşımdan hiç bek-
lemediğim bir hareket  yaptı 

 Ne gibi hareket

 Bizlere çok kötü davrandı  
bizleri  itip kaktı durduk yere ne-
den yaptığını sorduğumuzda bir 
şey demeden gitti.

 Oğlum  morali bozuktur 
kötü bir gün geçiriyordur biraz an-
layışlı olun ve biraz kendi haline 
bırakın eminim daha sonra yaptık-
larından pişman olup  gelip sizden 
özür diler

 Boş ver kafaya takmana 
gerek yok 

 Ama baba sınıf arkadaşla-
rımın yanında beni küçük düşürdü 
onunla asla konuş mayacağım.

 Üstelik  hani geçen hafta 
bir film seyretmiştik ya adı  Yeşil 
Yol du hatırladın mı? 

 Evet oğlum hatırladım çok 
güzel bir  filmdi 

 Hani Orada baş gardiyan 
bir eve gidiyordu orada 2 çocuk sa-
lıncakta sallanıyor anneleride ça-
ğırdıklarında erkek çocuğun yüzü 
yaralıydı ya   hatırladın değil mi? 

Evet  evet  hatırladım o sahneyi

Ne dedi çocuğun babası  çok şirin 
bir köpeğimiz vardı onu severdik  
bize zarar vereceğinizi düşünmez-
dik  ama birden oğluma saldırdı  
bir gözünü zor kurtardık....

Evet haklısın doğru söylüyorsun 
ama arkadaşın bir insan artı bazen 
iyi insanlar da kötülük yapabilir.

Nasıl yani

Bak oğlum sizler 8 sınıftasınız önü-
nüzde büyük bir sınav var ve bu sı-
nav  hemen hemen her sene siste-
mini değiştiriyor arkadaşının ailesi 

çok çalışması gerektiğini söyleyip 
kapasitesinin çok üstünde bir ba-
şarıya ulaşması için baskı yapı-
yor olabilir, Ailesinde ne bileyim  
ekonomik sıkıntı olabilir,hastalık 
olabilir yada Anne  Baba ve çocuk 
arasında iletişim eksikliği varsa ve 
bunu da arkadaşına yansıtıyorlarsa 
böyle bir tepki yapmış  olabilir.

Dediğim gibi arkadaşın iyi bir in-
sansa onu hemen yargılayıp yok 
sayma çevrende çok arkadaşın 
vardır ama iyi arkadaş  bir elin par-
maklarını geçmez insanlar zaman 
içersinde farkı durum ve davranış 
sergiliye bilirler  bunu  unutma sa-
kın .   
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İlgi: 28.02.2018 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, barınacak yer sağ-
lanmaksızın mesleki rehabilitasyon (biorezonans) hizme-
tinde bulunduğunuzu belirterek, söz konusu faaliyetinizin 
hangi gelir unsuruna gireceği hususunda Başkanlığımız 
görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, 
her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların 
ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup, bir faaliyetin ticari 
faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için, emek-sermaye, 
devamlılık, organizasyon ve kazanç elde etme özelliklerini 
taşıması gerekmektedir.

Aynı Kanunun;

65inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetin-
den doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesai-
ye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari 
mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi 
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." 
hükmü,

66ncı maddesinin birinci fıkrasında, "Serbest meslek faa-
liyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek 
erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten 
başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu 
vasfı değiştirmez..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli-
ğinin "Serbest Meslek Faaliyeti" başlıklı (1.1) bölümünde; 
bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faali-
yetin;

- sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bil-
giye ve ihtisasa dayanması,

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Lüksemburg mukimi 
dar mükellef kurum olduğunuz, 06/04/2010 tarihinde % 
96 hissesini satın almış olduğunuz, Türkiye'de mukim bir 
anonim şirkete ait hisse senetlerini (nama yazılı ve borsa-

Sayı: 84098128-120.04.01[65-2018/1]-468896
Tarih: 22/11/2018

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1315
Tarih: 23/08/2013

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Biorezonans faaliyetinin serbest meslek kazancı olarak vergilendirileceği hk.

Dar mükellef kurumun iki yıldan az süreyle aktifinde bulundurduğu hisse senetlerini satması halinde vergilendirilmesi 
ve belge düzeni.

- bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında 
kendi nam ve hesabına yapılması,

-devamlı olması, 

unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunduğu belirtil-
miştir.

Serbest meslek faaliyetinde ana unsur faaliyetin serma-
yeden çok kişisel çalışmaya, ilmi ya da mesleki bilgi veya 
ihtisasa dayanmasıdır. Serbest meslek faaliyetlerinden 
elde edilen kazançların daha çok emek ürünü olması, 
emeğin bedeni değil, ilmi veya mesleki bilgi veya ihtisasa 
dayanan fikri bir emek olması gerekmektedir.

Biorezonans, hastalıkları ortaya çıkaran, vücuda zararlı 
etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan, hastalığa ne-
den olan gerçek sorunu tespit ettikten sonra kişiyi bü-
tünsel olarak ele alıp buna göre frekans tedavisi yapan 
tamamlayıcı bir tıp metodu olup yoğun emek ve mesleki 
bilgi gerektiren bir faaliyettir.

Bu itibarla, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru ha-
kim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayana-
rak kendi nam ve hesabınıza devamlılık gösterecek şekil-
de yapılan biorezonans faaliyeti serbest meslek faaliyeti, 
bu faaliyetten elde edilen kazancın da serbest meslek 
kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.mad-
desine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konu-
ya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) TTalebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun 
işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 
edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek 
ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

da işlem görmeyen) 2010 Ekim ayında nominal değerin 
üstünde satılması halinde oluşacak kazancın nasıl vergi-
lendirileceği hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmakta-
dır.
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KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü madde-
sinin 2 nci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan 
kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde 
bulunmayanların yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançla-
rı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, 3 üncü 
fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum ka-
zancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde; “(1) Dar 
mükellef kurumların işyeri veya daimî temsilci vasıtasıyla  
elde  edilen  kazançlarının  tespitinde,  aksi  belirtilmediği  
takdirde  tam  mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler 
uygulanır.

(2) Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî ka-
zançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, Gelir 
Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin 
hükümleri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların Türki-
ye'de yapılmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında 
elde edilmesi halinde, kurum kazancı bu maddenin birinci 
fıkrasına göre tespit edilir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun;

- 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, dar mükellef ku-
rumlara ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin, kurumun 
Türkiye’deki işyerinin veya daimî temsilcisinin bulunduğu 
yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi olmadığı tak-
dirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu 
yerin vergi dairesine verileceği,

- 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete 
tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir 
Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, 
imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benze-
ri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında 
alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı 
kurum veya Türkiye’de adına hareket eden kimsenin, bu 
kazançları elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün için-
de Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi dairesine 
beyanname ile bildirmek zorunda olduğu,

- 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete 
tâbi yabancı kurumların vergisinin, bunlar hesabına Tür-
kiye’deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri 
mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağla-
yanlar adına tarh olunacağı,

-29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, dar 
mükellefiyete kurumlar vergisi, özel beyannameyle bil-
direnler ile tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi 
hallerinde verilecek beyannamelerde beyanname verme 
süresi içinde ödeneceği,

-30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, yıllık veya özel be-
yanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istis-
nalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan 
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana 
merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde 
% 15 (2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınagöre 
%15) oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hü-
kümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde; dar 
mükellefiyete tabi kimseler bakımından diğer kazanç ve 
iratların Türkiye'de elde edilmiş sayılması için bu kazanç 
veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de ifa 
edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerektiği hük-
me bağlanmış olup aynı maddenin son paragrafında söz 
konusu değerlendirmeden maksadın; ödemenin Türki-
ye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapıl-
mışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme 
yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrıl-
ması olduğu, açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı Kanunun, “Değer artış kazançları” başlıklı mükerrer 
80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendin-
de; ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurum-
lara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye 
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan ka-
zançların, değer artış kazancı olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunun, "Safi değer artışı” başlıklı Mükerrer 81 inci 
maddesinin birinci fıkrasında; “Değer artışında safi ka-
zanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla 
sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaat-
lerin tutarından, elden  çıkarılan  mal  ve  hakların  maliyet  
bedelleri  ile  elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının 
uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi  ve harçların 
indirilmesiyle bulunur.  Hasılatın  ayın  ve  menfaat  olarak  
sağlanan  kısmının  tutarı  Vergi  Usul Kanununun de-
ğerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.” 
hükmüne, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da “Menkul 
kıymetlerin elden çıkarılmasında, iktisap bedelinin tevsik 
edilememesi halinde Vergi Usul Kanununun  266  ncı  
maddesinde  yazılı  itibari  değer  iktisap  bedeli olarak 
kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 
Lüksemburg mukimi olan şirketin

% 96 hissesini satın aldığı Türkiye mukimi anonim şirkete 
ait hisse senetlerini nominal değerinin üstünde satması 
halinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci mad-
desi hükmüne göre belirlenecek sermaye değer artış ka-
zancının, Kurumlar Vergisi Kanununun özel beyana ilişkin 
hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Ara-
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çif-
te Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması”nın, “Sermaye Değer Artış Kazançları” 
başlıklı 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “4. 1, 2 
ve 3 üncü fıkralarda  belirtilenlerin  dışında  kalan  varlık-
ların  elden  çıkarılmasından  doğan   kazançlar,   yalnızca   
elden  çıkaranın  mukim  olduğu  Akit Devlette  vergi-
lendirilecektir.  Bununla  beraber,  diğer  Akit   Devlette  
elde  edilen   ve   bundan   önceki   cümlede   bahsedilen   
sermaye   değer   artış   kazançları,   iktisap  ve elden 
çıkarma arasındaki süre bir yılı  aşmadığı  takdirde,  diğer  
Akit  Devlette  vergilendirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Lüksemburg mukimi bir şirketin Türkiye’de 
satın almış olduğu hisse senetlerini elden çıkarmasından 
doğan kazançları vergileme hakkı Lüksemburg’a ait 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, Lüksemburg mukimi 
şirketin Türkiye’den elde ettiği söz konusu kazançlar, hisse 
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senetlerinin iktisap tarihi ile elden çıkarılması arasındaki 
sürenin bir yılı aşmaması durumunda Türkiye’de de 
vergilendirilebilir. Anlaşma’nın Türkiye’ye vergi alma hakkı 
tanıdığı durumlarda vergileme yukarıda verilen iç mevzuat 
hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Diğer taraftan, Anlaşmanın “Çifte Vergilendirmenin Ön-
lenmesine” ilişkin 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uya-
rınca, bir Lüksemburg mukiminin Türkiye’de vergilendirilen 
söz konusu sermaye değer artış kazançları, Lüksem-
burg’da vergiden istisna edilmek suretiyle çifte vergilen-
dirme önlenmiş olacaktır.

Anlaşma hükümlerinden yararlanabilinmesi için şirketin, 
Lüksemburg’da tam mükellef olduğunu ve tüm dünya 
kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğini, 
Lüksemburg yetkili makamlarından alınacak bir belge ile 
kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile birlikte noterce veya 
Lüksemburg’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilmiş 
Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına 
veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

KDV Kanununun 17/4-g maddesinde, "hisse senedi" tes-
limlerinin KDV den istisna olduğu hükmüne yer verilmiş, 
aynı Kanunun 17/4-r maddesinde de, kurumların aktifinde 
veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az 
iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların 
satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin KDV den 
müstesna olduğu hüküm altına alınmış, istisna kapsamın-

İlgi : a) 23/02/2018 tarih ve 623921 sayılı özelge talep 
formu.

b) 26/02/2018 tarih ve 651379 sayılı dilekçe.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis taşımacılığı ve 
masaj salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve 
bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu, bu faaliyetinize 
ek olarak fizyoterapistlik faaliyetinde de bulunacağınızı 
belirterek, fizyoterapistlik faaliyetiniz nedeniyle elde ede-
ceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değer-
lendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız 
görüşü talep edilmektedir.

I-GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasında, "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden do-
ğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiş olup 
dördüncü fıkrasında ise; "Ticari kazanç, Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine ve bu Kanunda yazılı gerçek (Bilanço 
veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit 
edilir." hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun; 

daki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisseleri-
nin teslimleri ise istisna kapsamı dışında tutulmuştur.

Buna göre, % 96'sına sahip olduğunuz Türkiye’de mukim 
bir şirkete ait hisse senetlerinin teslimi, Kanunun 17/4-g 
maddesine göre KDV den istisna olup, söz konusu is-
tisnanın uygulanması bakımından satışı gerçekleştirilen 
hisse senetlerinin iki tam yıl süre ile kurum aktifinde bu-
lundurulmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca satışa konu hisse senetlerinin nama yazılı olması 
ve borsada işlem görmemesi, Kanunun 17/4-g madde-
sine göre istisna uygulanmasına engel teşkil etmemek-
tedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.
maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu 
konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge 
geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uy-
gun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi 
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesil-
meyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesap-
lanmayacaktır.

65inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetin-
den doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi me-
saiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve 
ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın 
şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılma-
sıdır.…" hükmüne,

66ncı maddesinde, "Serbest meslek faaliyetini mutad 
meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. 
Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka 
bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı 
değiştirmez.…" hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun 94 üncü maddesinde kimle-
rin tevkifat yapacakları açıklanmış olup söz konusu mad-
denin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, 18 inci 
madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla 
yapılan ödemelerden %17, diğerlerinden %20 oranında 
(2009/14592 sayılı B.K.K. ile) vergi tevkifatı yapılacağı 
hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre,

Sayı: 62030549-120[65-2018/270]-1052623
Tarih: 23/11/2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi
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- fizyoterapistlik faaliyeti olarak belirttiğiniz faaliyetin, ma-
saj salonu işletmeciliği faaliyetiniz kapsamında yürütülen 
bir faaliyet olması halinde, bu faaliyetin de mevcut ticari 
faaliyetiniz kapsamında değerlendirilmesi,

- fizyoterapistlik faaliyetinin, mevcut ticari faaliyetiniz dı-
şında, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim 
olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabı-
nıza, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye 
dayalı olarak yapılması halinde, elde edeceğiniz kazancın 
serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

II-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176, 177 ve 178 inci 
maddelerinde tüccarlarda defter tutma esaslarına, 210 
uncu maddesinde ise serbest meslek erbabının düzen-
leyeceği kazanç defterine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan 
emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan 
tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak ta-
nımlanmış olup, 236 ncı maddesinde de, serbest meslek 
erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı 
için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve 
bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbu-
zu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esa-
sına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi 
olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutul-
ması ve bu kayıtlardan hareketle defterlerinin elektronik 
ortamda oluşturulması ve saklanmasına yönelik olarak 
17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liği ile 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
Defter-Beyan Sisteminin kullanılması zorunluluğu getiril-
miş olup, bu kapsamda bulunan mükelleflerin tutacakları 
defterleri anılan Tebliğde açıklanan usul ve esaslar doğ-

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçelerde çeşit-
li malzemelerle yapılmış farklı boyutlarda heykel, elde ve 
bilgisayarda farklı malzemelerle üretilmiş resim, bu resim-
lerle gerçekleştirilen animasyon ve fotoğraf, orjinal desen, 
dijital baskısı alınmış kompozisyon, küçük tasarım işleri ve 
animasyon içeren video çalışmaları yaptığınızı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından fotoğraf, heykel, desen ve ta-
sarım çalışmalarınızın eser olarak kabul edildiğini belirte-
rek, söz konusu çalışmalar dolayısıyla Gelir Vergisi Kanu-
nunun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp 
yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü 
talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci ve 66 ncı mad-

rultusunda elektronik ortamda tutmaları gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, fizyo-
terapistlik faaliyeti olarak belirttiğiniz faaliyetin, masaj 
salonu işletmeciliği faaliyetiniz kapsamında yürütülen bir 
faaliyet olması halinde, bu faaliyetin de mevcut ticari faa-
liyetiniz kapsamında değerlendirileceği ve bu faaliyetiniz-
le ilgili kayıtlarınızın da bilanço usulüne göre tuttuğunuz 
defterlere intikal ettirileceği tabiidir.

Diğer taraftan, fizyoterapistlik faaliyetinden elde edilen 
kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi 
halinde, serbest meslek mükellefiyeti tesis edilmesi ge-
rekeceğinden, bu faaliyetinden elde edilen gelirlerin ser-
best meslek makbuzu ile belgelendirilmesi ve bu faaliyet-
le ilgili olarak tutulacak serbest meslek kazanç defterinin 
486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer 
verilen usul ve esaslar doğrultusunda "Defter-Beyan Sis-
temi" üzerinde elektronik ortamda tutulması gerekmek-
tedir.

Ayrıca, serbest meslek kazancı elde eden mükellefin bi-
lanço esasına göre tutacağı defterini, sistem dışında tu-
tacağı ve tüm beyannamelerini sistem dışından mevcut 
e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceği tabi-
idir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.
maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu 
konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge 
geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uy-
gun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi 
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesil-
meyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesap-
lanmayacaktır.

delerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden do-
ğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek 
faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest 
meslek erbabıdır.

Aynı Kanunun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, 
heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar program-
cısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hi-
kaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, 
bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video 
band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eser-
lerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, 
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap,CD, disket,-
resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[18-2015/237]-91233
Tarih: 03/11/2015

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Fotoğraf, heykel, animasyon içeren video, desen ve tasarım çalışmalarından elde edilen gelirin vergilendirilmesi.
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satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve 
temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat 
Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değer-
lendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya 
dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istis-
na hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 
94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek ver-
giye şümulü yoktur." hükmü yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
" Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müessesele-
ri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, 
vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, koope-
ratifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini  beyan 
etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 
zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına 
göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan öde-
meleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesa-
ben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne 
yer verilmiş ve aynı maddenin (2-a) bendinde de, 18'inci 
madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla 
yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı gereğince) %17 oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapılması öngörülmüştür.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünden alınan 
03/03/2015 tarih ve 41654 sayılı yazıdan, fotoğraf, hey-
kel, desen ve tasarım çalışmalarınızın 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği ta-
şıdığı anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu heykel 
(küçük biblolar hariç) ile ticari mahiyette olmayan 
fotoğraf çalışmalarınızdan dolayı elde edeceğiniz hasılata 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin iklimlen-
dirme cihazları (split klima iç ve dış üniteleri) imalatı ve 
satışı faaliyetleri ile iştigal ettiği, iklimlendirme cihazlarının 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler için uygulanacak 
amortisman oranının tesbitinde, 333 Sıra Nolu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ekinde yayımlanan amortisman lis-
tesinin 32.bölümünde belirtilen süre ve oranlar ile 33.1 
bölümünde belirtilen süre ve oranlardan hangisinin dikka-
te alınması gerektiği hususunda tereddüt yaşandığı belir-
tilerek, Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kulla-

münhasır olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 18 inci 
maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün 
bulunmaktadır. Ayrıca, resim çalışmalarınız ile ticari 
mahiyette olmayan animasyon içeren video çalışmalarınızın 
eser niteliğinde olduğunun belgelendirilmesi halinde 
söz konusu çalışmalarınızdan elde edeceğiniz hasılata 
münhasır olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 18 inci 
maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün 
olacaktır.

Söz konusu istisna kapsamında bulunan çalışmalarınızın 
tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması 
halinde aynı Kanunun 94 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(2-a) bendi gereği tarafınıza yapılacak ödemelerden 
gelir vergisi tevkifatı yapılması, yine aynı Kanunun 86 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ve istisna 
hadleri içinde kalan bu kazançlarınız için yıllık beyanname 
verilmemesi, diğer kazançlar için beyanname verilmesi 
durumunda ise istisna kapsamındaki bu kazançlarınızın 
beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca, desen ve tasarım çalışmaları anılan madde kap-
samında değerlendirilmemekle birlikte, bu çalışmalardan 
ortaya çıkan eserlerin Gelir Vergisi Kanununun 18 inci 
maddesinde sayılan eserlerden olması halinde bu ça-
lışmalarınızın da istisna kapsamında değerlendirilmesi 
mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.
maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu 
konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge 
geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uy-
gun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi 
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesil-
meyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesap-
lanmayacaktır.

nılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye 
maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gere-
ğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, 
alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin 
birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin 
bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman 
mevzuunu teşkil edeceği,

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi 
iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan 
edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek 
oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri-
nin dikkate alınacağı,

Sayı: 53445970-105[2018/27-09-502]-65324
Tarih: 16/05/2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Usul Ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

İklimlendirme Cihazlarının İmalatında Kullanılan Makinelerin Amortisman Oranları
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hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutula-
bilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanı-
ma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kul-
lanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye 
maruz bulunması ve değerinin

Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olması ge-
rekmektedir.

 Ayrıca, anılan Kanunun 315 inci maddesi hükmünün 
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana 
tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve 
Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 
365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi 
ile açıklanmıştır.

Bahse konu listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıf-
lamalar yapılmış ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. 
Listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanı-
lan amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri 
ve amortisman oranları belirlenmiştir. Mükelleflerce, uy-
gun amortisman oranı tespit edilirken öncelikle, sektörel 
bazda tespit edilen amortisman oranlarının dikkate alın-
ması, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tâbi iktisa-
di kıymetler için uygulanacak oranların, genel sınıflamada 
yer verilen oranlara göre tespit edilmesi icap etmektedir.

Ayrıca, mezkûr listede;

- " 33.1 Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Di-
ğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüst-

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yazmış olduğunuz ve 
çeşitli üniversitelerde okutulan 2-3 adet ders kitabınızın 
bulunduğu, bu kitapların basımına ilişkin masrafların tara-
fınızdan karşılandığı, basılan kitapların daha sonra dağıtıcı 
firmalara verilerek satışının onlar tarafından yapıldığı, bu-
nun için de dağıtıcı firmaya komisyon ödendiği, kitapların 
telif hakkının şahsınıza ait olduğu, kitapların mevcudu kal-
mayınca yeni baskısının (değiştirilmiş ve geliştirilmiş şek-
liyle) yapıldığı belirtilerek, yapılan bu işle ilgili olarak ken-
dinizin ve dağıtıcı firmaların vergisel durumu ile kitapların 
basımına ilişkin olarak yapılan masraflar (kağıt, cilt, baskı 
vs.) için alınan faturaların vergi yönünden nasıl bir işleme 
tabi tutulacağı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta 
olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açık-
lanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci ve 66 ncı mad-
delerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden do-
ğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek 

rinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait 
makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, 
mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari 
olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde 
kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden 
yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, 
türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, kar-
bon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekip-
man ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları 
imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri" 
bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 
10 yıl, amortisman oranı %10,

olarak öngörülmüştür.

Buna göre, başvurunuzda belirtilen iklimlendirme cihaz-
ları imalatında kullanılan makinelerin, yukarıda belirtilen 
amortisman listesinin "33.1" bölümü kapsamında 10 yıl-
da ve %10 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerek-
mektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu 
konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge 
geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uy-
gun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi 
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesil-
meyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesap-
lanmayacaktır.

faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest 
meslek erbabıdır.

Aynı Kanunun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, 
heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar program-
cısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hi-
kaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, 
bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video   
band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserle-
rini gazete, dergi, bilgisayar ve internet  ortamı, radyo, 
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, 
resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratla-
rını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir 
ve  temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri ha-
sılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değer-
lendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya 
dahildir.

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[18-2015/229]-78894
Tarih: 04/09/2015

T.C.
GELİR İDARESİBAŞKANLIĞI 
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Kitap yazarının yazdığı kitabını dağıtıcı firmalara vererek satışının onlar tarafından yapılması durumunda elde ettiği 
kazancın vergilendirilmesi
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Sayı: 41931384-140[123-2018-10]-E.39471
Tarih: 14/09/2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı 
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 Kooperatife ait taşınmazların devrinde harç istisnası

İlgi : 07/06/2018 tarihli ve 7350767509 kayıt sayılı 
özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenme-
sinden, … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi 
olan tasfiye halindeki Kooperatifinize ait .. ili, … ilçesi, … Ma-
hallesi, … parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazlar, … parselde 
kayıtlı ana taşınmaz (… bağımsız bölüm numaralı işyeri, … 
bağımsız bölüm numaralı lokal, … bağımsız bölüm numaralı 
misafirhane, … bağımsız bölüm numaralı soğuk hava deposu 

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna 
hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının bu Kanun'un 94'üncü 
maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü 
yoktur." hükmü yer almıştır.

 Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair 
kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, 
dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım 
fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan 
ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya 
zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıda-
ki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) 
nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin 
gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." 
hükmüne yer verilmiş ve aynı maddenin 2/a bendinde 18 inci 
madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapı-
lan ödemelerden %17; 2/b bendinde ise, diğerlerinden %20 
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Buna göre, kitap yazma faaliyeti sermayeden ziyade şahsi me-
saiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayandığından 
bu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi 
gerekir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, tarafınızdan hazırlanan kitap 
çalışmasının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hü-
kümlerine göre eser niteliği taşıdığına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yazı alınması ha-
linde, söz konusu kitap çalışmasından dolayı elde edeceğiniz 
hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 
inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün 
bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu istisna kapsamında bulu-
nan çalışmalarınızın tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca 
satın alınması halinde aynı Kanunun 94 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (2-a) bendi gereği adına yapılacak ödemelerden % 
17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması, yine aynı Kanunun 
86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre istisna 
hadleri içinde kalan bu kazançlar için yıllık beyanname veril-
memesi, diğer kazançlar için beyanname verilmesi durumunda 
ise istisna kapsamındaki bu kazançların beyannameye dahil 
edilmemesi gerekmektedir.

Öte yandan, Serbest meslek erbabının, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca işe başlamayı vergi 

nitelikli taşınmazlar) ile … parselde kayıtlı ana taşınmazın 
(… bağımsız bölüm numaralı dükkan)] … tarihli genel kurul 
toplantı tutanağı ile … Derneği'ne bedelsiz devredilmesine 
karar verildiği, söz konusu devir işlemine istinaden tapuda 
yapılacak tescil işlemlerinin Harçlar Kanununun 123 üncü 
maddesi kapsamında harçtan müstesna tutulup tutulma-
yacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği 
anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde 

dairesine bildirme, 172 ve 210 uncu maddeleri uyarınca 
serbest meslek kazanç defteri tutma, 236 ncı maddesi 
uyarınca da mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat-
ları için serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyeti 
bulunmakta olup serbest meslek faaliyetini mutad meslek 
halinde ifa edenlerin, 213 sayılı Kanununun yukarıda belir-
tilen hükümlerinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi 
gerekmektedir. Ancak, konuya ilişkin olarak 224 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde münhasıran Gelir Vergisi 
Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyet-
lerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü 
maddesinde belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden ser-
best meslek erbabından isteyenlerin, defter tasdik ettirme 
ve tutma ile belge düzenleme zorunluluklarının kaldırıldığı 
açıklanmıştır.

Bu çerçevede, kitap yazma faaliyetinin mutad meslek ha-
linde ifa edilmesi ve istisna kapsamındaki eserlerin Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlar dışın-
dakilere de satılması durumunda, 213 sayılı Kanununun 
153, 172, 210 ve 236 ncı maddeleri uyarınca işe başlama 
bildiriminde bulunma, serbest meslek kazanç defteri tutma 
ve serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyeti bulun-
maktadır.

Diğer taraftan, istisna kapsamındaki serbest meslek ka-
zançlarınıza ilişkin giderlerinizin serbest meslek kazancının 
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmamaktadır.

Ayrıca, dağıtıcı firmaların vergi durumu hakkında tarafını-
za bilgi verilmesi mümkün bulunmamakta olup,söz konusu 
firmaların yazılı talepte bulunması halinde kendilerine bilgi 
verileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.mad-
desine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu ko-
nuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçer-
sizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun 
işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 
edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek 
ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
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Sayı: 51421814-120[94-2018-55]-48752
Tarih: 21/06/2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Network marketing (ağ pazarlama) türünde faaliyet gösteren şirketin üyelerinin mal alımlarında uygulanan iskontodan 
stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.

sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusu-
nu oluşturmakta olup, aynı Kanunun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında

"(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahi-
linde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen 
kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunma-
sı,

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerleri-
nin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devra-
lınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi." hükmüne yer 
verilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit, limited şir-
ket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, 
birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle 
yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından banka-
lardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile 
Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi 
tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman 
şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurum-
larca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve 
geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin (yargı harçları hariç) bu 
Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına 
alınmıştır.

İlgi : 27.04.2018 tarihli ve 98959 sayılı özelge talep 
formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin network 
marketing şeklinde tabir edilen sistemi kullanarak satış 
yaptığı, sisteme üye kaydeden üyelerin kaydettikleri üye-
lere şirketiniz tarafından yapılan satışlardan kariyerine göre 
%10 ila %33 arasında prim aldıkları, bu kişilere yapılan 
ödemeler için gider pusulası düzenlenerek gelir vergisi ke-
sintisi yapıldığı, ayrıca, sisteme üye kaydeden bu kişilerin 
kendi nam ve hesaplarına mal almaları halinde, iskonto uy-
gulandığı ve bu mal alımları karşılığı fatura düzenlendiği be-
lirtilerek, sisteme üye kaydı yapan bu kişilerin kendi nam ve 
hesabına mal alışlarında stopaj kesintisi yapılıp yapılmaya-
cağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde ger-
çek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tâbi olduğu, gelirin 
bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve 
iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, kamu idare ve mües-
seseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret 
şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıf-
ların iktisadî

işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek 

 Buna göre, kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye 
artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri ne-
deniyle yapılacak işlemler 492 sayılı Harçlar Kanununda 
yazılı harçlardan istisna bulunmakta olup, bu kapsamda 
yer almayan işlemlere Kanunun 123 üncü maddesi kap-
samında istisna uygulanması mümkün değildir.

Bu itibarla, kooperatifinize ait gayrimenkullerin … Der-
neği'ne devri işleminin kooperatifinizin tasfiyesi nedeniy-
le yapıldığı ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan işlemlerden ol-
madığı dikkate alındığında, söz konusu devir işlemine bu 
madde kapsamında istisna uygulanması mümkün bulun-
mamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.
maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu ko-
nuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge ge-
çersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uy-
gun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi 
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilme-
yecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanma-
yacaktır.

gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işlet-
me hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bentlerde 
sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden 
veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir 
vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları 
hükme bağlanmış olup tevkifat yapılacak olan ödemeler 
bentler halinde sayılmıştır.

Buna göre, şirketinizce üyelerinize fatura düzenlenmek 
suretiyle yapılan iskontolu mal satışları nedeniyle, 193 
sayılı Kanunun 94 ünü maddesi kapsamında yapılan bir 
ödemeden söz edilemeyeceğinden gelir vergisi kesintisi 
yapılması söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.mad-
desine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu ko-
nuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge ge-
çersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun 
işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 
edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek 
ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.










