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Sonsöz Türkiye’nin tüm sorunlarını özgür ve 
özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı 

çerçevesinde gerçekleri yazan ve son sözün 
vatandaşın olduğu ilkesini 

savunan günlük siyasi gazetedir.
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Zeki Müren 
vefatının 
25. yılında 
kabri 
başında 
anıldı

İlim İlim 
aşağıdakileri aşağıdakileri 
yükseltir,yükseltir,
cahillik cahillik 
yüksektekileri yüksektekileri 
alçaltır.alçaltır.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı 
Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli 
okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

Ankara'da, yurda kaçak yoldan giren 
25 düzensiz göçmen ile organizatör 5 
kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. 
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 5 
şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bebeğe 
yanlışlıkla korona aşısı yapıldığı iddiası 
üzerine sorumlu kişiler hakkında 'taksirle 
yaralamaya sebebiyet verme' soruşturması 
başlatıldığını duyurdu.

PAULO COELHO, PAULO COELHO, 
'OKÇU'NUN YOLU'NU 'OKÇU'NUN YOLU'NU 

METE GAZOZ'A ADADIMETE GAZOZ'A ADADI

ANKARA'DA 25 KAÇAK 
GÖÇMEN YAKALANDI, 

5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

BEBEĞE KORONAVİRÜS AŞISI 
İDDİASINA SORUŞTURMA

SA L I K S .6

MANSUR YAVAŞ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE UMUT OLDU

 Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, Başkent’e üni-
versite okumak için gelen öğrencile-
rin konaklama sorunu için harekete 
geçti. Sosyal medya hesapları üze-
rinden barınma so-
runu yaşayan öğ-
rencilere çağrı 
yapan Yavaş, 
“Barınma sıkın-
tısı çeken evlat-
larımız için geçici 
konaklama imka-
nı sağlamaya baş-
ladık” notuyla                        
öğrencile-
re geçici 
barınma                 
imka-
nı sağla-
dıklarını 
açıkladı.
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Murat Özbülbül

Aslında birden çok olayda, bir sürü dana-
nın kuyruğu koptu desek daha doğru ola-
cak.
En göze batan olay doğal olarak Merkez 
Bankasının saraydan gelen baskılara daha 
fazla direnemeyerek politika faizinde indi-
rime gitmesi, faizleri negatif seviyeye çek-
mesi oldu.
Ama bu tek olay değil ve bence daha da 

önemli olay Amerika ile Türkiye arasında-
ki ilişkilerde de dananın kuyruğu kopmuş 
gibi görünüyor. Amerika ziyareti sonrasın-
da yapmış olduğu açıklamada Erdoğan, 
“ABD’yle Temennim iki NATO ülkesi olarak 
birbirimize hasmane değil dostane davra-
nalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gi-
diş pek hayra alamet değil” demiş bulu-
nuyor.

Sonsöz

Aslında 
nın kuyru
cak.
En göze
Bankasın
fazla dire
rime gitm
mesi old
Ama bu

Üniversite öğrencileri Üniversite öğrencileri 
için aşıda kritik haftaiçin aşıda kritik hafta
Ankara Şehir Hastane-
si Acil Servis Eğitim So-
rumlusu Prof. Dr. Hakan 
Oğuztürk, ekim ayının 
ilk haftası üniversitele-
rin açılacak olmasının, 
vaka sayılarının artması 
açısından risk oluşturdu-
ğunu söyledi. Oğuztürk, 
"Bu hafta kritik bir hafta. 
Aşının 14 gün içinde etki-
sini sağladığını düşünür-
sek öğrencilerin bu haf-
tayı iyi değerlendirmeleri 
gerekiyor" dedi.
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a doğ

DANANIN 
KUYRUĞU 
KOP--
TU

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

FETÖ'nün TSK yapılanması FETÖ'nün TSK yapılanması 
soruşturmasında 35 gözaltı

-
-

-

-

açıklaadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'danCumhurbaşkanı Erdoğan'dan
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Teknolojik ve dijital gelişmeler uzaktan ça-
lışma yöntemlerinin benimsenmesine katkı 
sağladı.  Çalışma hayatına yeni modeller ek-
lendi. Online dolandırıcılığın hız kesmediği bu 
dönemde siber suçlular da şirketlere sızma-
nın yeni yollarını denemeye başladılar. Siber 
güvenlik kuruluşu ESET, artan güvenlik riskle-
rini inceleyerek şirketlerin maruz kaldığı BEC 
saldırılarına (kurumsal e-posta tehditleri) dik-
kat çekti.

Bugün adres hatta kimlik bilgilerimizin bir 
parçası gibi kullandığımız e posta adresle-
rimiz iyi koruma sağlayamadığımızda  siber 
dolandırıcılar için fırsat haline gelebiliyor. Bu-
nun göstergelerinden olan BEC saldırıları son 
yıllarda  siber dolandırıcıların şirketlere finan-
sal açıdan en çok zarar verdikleri suçlar-
dan biri. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ta-
rafından 2020 yılında yayınlanan Internet 
Suç Raporu’ndaki verilere göre  BEC saldırı-
ları  1.8 milyar doların üzerinde bir kayba ne-
den oldu.  

Siber suçlular, hedeflediği  kurum ile ilgi-

li detaylı bilgi toplamak ve sonrasında kullan-
mak için şirketin ticari hareketlerini, yönetici 
ve çalışanlarını hatta müşterilerini bile yakın-
dan takip ediyorlar. Sosyal mühendislik araç-
larını kullanarak şirketlere sızmanın farklı yolla-
rını deneyen dolandırıcılar BEC saldırıları için 
de türlü yollar arıyorlar.

PATRONU KULLANARAK YAPILAN 

DOLANDIRICILIK 

Bu en tipik BEC sahtekarlığında siber suç-
lu, yönetici veya patron kimliğine bürünerek, 
şirketin finans departmanını yetkisiz bir para 
transferi gerçekleştirmesi doğrultusunda yön-
lendirir. E postanın şirketin yöneticisinden ya 
da patronundan geldiğine inandırmaya ça-
lışır. E postayı alan personel üzerinde genel-
likle zaman baskısı kurarak kontrol mekaniz-
malarını devre dışı bırakmak ister. 

IK BİRİMLERİNİ ALET EDEBİLİYORLAR 

Siber suçluların kullandığı yöntemlerden 
biri de bordro saptırma olarak kayıtlarda 
yer alıyor. Dolandırıcılar, insan kaynakları ve 
bordro departmanlarını hedefleyerek mev-

cut ödeme dönemindeki doğrudan mevdu-
at bilgilerini güncellemek isteyen çalışanlar 
gibi davranır. Güncellenen bilgiler genellik-
le parayı bir ön ödemeli kart hesabına yön-
lendirir.

E POSTA HESABI ELE GEÇİREREK

 YAPILAN SALDIRILAR 

Bu saldırı yönteminde kötü amaçlı kişiler 
kurumlarda kıdemli bir çalışanın, şirket sahibi-
nin, ortağının  ya da CEO’nun ihlale uğramış 
e-posta hesabını hedef alırlar. Dolandırıcı, bu 
kişilerden bir ürünü alması ve yollaması gibi 
yasal işlemleri gerçekleştirmesini ister, ancak 
yasal bir adres veya banka hesabı yerine şir-
keti dolandırmak amacıyla kendi hesaplarını 
veya adreslerini ekler. 

HASSAS VERİLERİ ELE GEÇİRME 

Başka bir yöntem olarak ise hedefe kötü 
amaçlı yazılımın gizlenmiş olduğu bir bağlan-
tı veya ek içeren sahte bir e-posta gönderilir. 
Bu kötü amaçlı yazılımın indirilmesi durumun-
da çalışanın bilgisayarına virüs bulaşır ve bu 
virüs tüm ağa yayılabilir.

 BEC SALDIRILARININ ÖNÜNE 

NASIL GEÇİLİR 

“Asla güvenme, her zaman doğrula” ilke-
sine dayalı bir Sıfır Güven yaklaşımı benimse-
yin. 

Uzaktan çalışma döneminde kontrol me-
kanizmalarının azaldığını dikkate alarak  şir-
ket çalışanlarınızı BEC saldırılarına yönelik ola-
rak bilgilendirin.

Gelen e-postalar özellikle aciliyetle işlem 
yapılması vurgusu taşıyorsa dikkatli olun, mail 
adresinin doğruluğunu kontrol edin; gerekti-
ğinde telefon ile de bağlantı kurun.  

En hassas verilerinizi şifreleyin. 
Evden çalışanlar dahil olmak üzere tüm 

uç noktaları uzaktan izlemek ve bu uç nok-
taların güvenliğini sağlamak için araçlar kul-
lanın.

EDR gibi araçlar yardımıyla algılama ve 
yanıt sisteminizi optimize edin.

KURUMSAL E POSTA DOLANDIRICILIĞI
Turgay KARASOY

Ün�vers�te öğrenc�ler� �ç�n 
aşıda kr�t�k hafta

ANKARA, (DHA)- Ankara 
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Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

FETÖ'nün TSK yapılanması 
soruşturmasında 35 gözaltı
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Beko ve TOBB G�r�ş�mc� 
Kadınların Yanında 
Olmayı Sürdürüyor
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Bebeğe koronavirüs aşısı 
iddiasına soruşturma
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Doğu Karadeniz'de 
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Aslında birden çok olayda, bir sürü da-
nanın kuyruğu koptu desek daha doğru 
olacak.

En göze batan olay doğal olarak Mer-
kez Bankasının saraydan gelen baskılara 
daha fazla direnemeyerek politika faizin-
de indirime gitmesi, faizleri negatif seviyeye 
çekmesi oldu.

Ama bu tek olay değil ve bence daha 
da önemli olay Amerika ile Türkiye arasın-
daki ilişkilerde de dananın kuyruğu kopmuş 
gibi görünüyor. Amerika ziyareti sonrasın-
da yapmış olduğu açıklamada Erdoğan, 
“ABD’yle Temennim iki NATO ülkesi olarak 
birbirimize hasmane değil dostane davra-
nalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gi-
diş pek hayra alamet değil” demiş bulunu-
yor.

Uzunca bir süredir piyasalarda Halkbank 
davası, CAATSA yani ABD'nin Düşmanları-
na Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası, S400’ler 
sorunu ve F35 projesinden çıkarılmamız pek 
konuşulmuyordu. Erdoğan’ın bu son açıkla-
ması ile beraber Amerika’da pek dostane 

karşılanmadığı, hiç ilgi görmediği ve bura-
lardan bir tehdit beklendiği de ortaya çık-
mış bulunuyor. 

Bir başka coğrafyada da dananın kuy-
ruğu kopmuş gibi görünüyor Erdoğan, New 
York kentinde düzenlenen BM Genel Ku-
rulu’nda yaptığı konuşmasında, Kırım’ın iş-
galini tanımadıklarını söyledi, Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan 
desteğini yineledi. Buda anında Rusya ile 
olan ilişkileri gerdi, Kremlin Sözcüsü Dmit-
ri Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya 
ziyareti öncesinde bu sözlerini esefle karşıla-
dıklarını söyledi.

Kuyruğu kopan dana bu kadarla da kal-
madı, Asya Pasifikte çok ama çok önem-
li birkaç gelişme oldu bunlardan birincisi 
İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer deni-
zaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılma-
sını da içeren bir savunma anlaşması yap-
tıklarını açıkladılar. 

ABD, İngiltere ve Avustralya, "geliştiril-
miş üçlü stratejik ortalık" olarak tanımlanan 
ve kısaca AUKUS olarak bilinen bu anlaşma 

uyarınca Avustralya'nın sekiz nükleer deni-
zaltıya sahip olacağını, denizaltıların Avus-
tralya'da Amerikan teknolojisi kullanılarak 
imal edileceğini açıkladı. Bahse konu bu 
anlaşma ile mümkün olan en kısa sürede, 
Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip ol-
ması amaçlanıyor. 

Bu yeni anlaşma ile Avustralya Fran-
sa'yla daha önce vardığı 90 milyar dolar-
lık mazotlu ve elektrikli denizaltı anlaşma-
sından çekildi. Bu gelişme Fransa'yı adeta 
küplere bindirdi ve Fransa Dışişleri Baka-
nı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın Fran-
sa'yla vardığı anlaşmadan çekilmesini "sırtı-
mızdan bıçaklandık" sözleriyle niteledi.

Bu hamlenin Çin’e karşı yapıldığı ve 
Çin’in askeri gücünü dengeleme amacını 
taşıdığı elbette aşikâr. Bunun üzerine de Çin 
hükümeti derhal tepki verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Liji-
an, anlaşmayla ABD ve İngiltere'nin Avus-
tralya'ya nükleer teknoloji desteği ver-
mesinin "büyük bir sorumsuzluk" olduğunu 
söyledi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden ya-

pılan açıklamada da ise şu ifadeler yer 

aldı:

"Üçüncü ülkelerin çıkarlarını hedef alan 

dışlayıcı bloklar kurulmamalı. Üç ülke özellik-

le de, Soğuk Savaş dönemi düşünce şeklin-

den ve ideolojisinden kurtulmalı."

Görünen o ki Asya Pasifik de de dana-

nın kuyruğu kopmuş, savaş çanları çalma-

ya başlamış bulunuyor. 

Amerika ve İngiltere bloku Çin’in Ame-

rika’yı geçerek ekonomik güçte 1. Sıraya 

yerleşmesine gerekirse askeri güç dahi kul-

lanarak izin vermeyeceklerini açıkça gös-

termiş bulunuyorlar.

İkinci olay ise Evergrande firmasının iflas 

ihtimali ve böyle bir iflasın hem Çin ve hem 

de küresel ekonomiye zincirleme etkileri.

Sonuç olarak sürüdeki bütün danaların 

kuyruğu kopmuş görünüyor, bu gelişmelerin 

siyaseti ve ekonomiyi olumsuz yönde etkile-

memesi ise pek mümkün görünmüyor.

Ekonomi ve ekoloji dünyası

DANANIN KUYRUĞU KOPTU
Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

MANSUR YAVAŞ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE UMUT OLDU
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Ankara'da 25 kaçak göçmen 
yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı 

etkisiz hale getirildi
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Paulo Coelho, 
'Okçu'nun Yolu'nu 

Mete Gazoz'a adadı

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-



-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

Günlük Bulmaca

YUKARIDAN 
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Çankaya'da yatırım 
maratonu devam ediyor
Çankaya Belediyesi Metin Oktay ve Karapınar Mahallelerine iki yeni kreş daha inşa ediyor. Toplamda 

240 öğrencinin yararlanacağı kreşlerin temelleri 29 Eylül ve 6 Ekim'de bir hafta arayla atılacak.
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TUBİL’inAnkara birincisi

MAMAK’TA BİLİM 
YOLCULUĞU BAŞLADI
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Bir gerçek kişinin kendine ait bir apartmanını 

kentsel dönüşüm kapsamında yıkarak bir miktar da 

imar artışı alması sonucunda mevcut dairelerinden 

daha fazla daire inşa edip bunlardan bir kısmını sat-

ması kentsel dönüşüm ve vergi mevzuatı karşısındaki 

durumu bu yazımızın konusu olacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜME TANINAN

VERGİ VE HARÇLARDAN MUAFİYET

Kentsel dönüşüm kapsamında Afet Riski Altında-
ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un sağ-
ladığı teşviklerden ve muafiyetlerden yararlanarak 5 
yıldan fazla mülkiyetinde bulunan apartmanını kent-
sel dönüşüm kapsamında arsa haline getirerek bir 
miktar da imar artışı ile yeniden inşa eden ve inşa-
atın malzeme ve işçilik giderlerinin bir kısmını karşıla-
mak üzere bazı daireleri de başkalarına satan ger-
çek kişinin kentsel dönüşüm kapsamında vergi, resim, 
harç ve belediyelerin aldığı ücretlerden muafiyet du-
rumları ile yeniden başlayan mükellefiyetleri konusu-
nu yasal düzenlemelerin kendi mevzuatları ve uygu-
lamalarını ışığında yorumlamaya çalışalım.

GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN: 

Gelir Vergisin konusu gerçek kişilerin geliridir. Gelir 
ise, bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde etmiş ol-
duğu kazanç ve iratlarının safi tutarıdır. Gelirin kayna-
ğı teorisine göre kişilerin sahip oldukları üretim ve ti-
cari faaliyetleri sonucu oluşan artı değer kazançtır. 

Kişi ve kurumların sahip oldukları üretim faktörleri; 
emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimdir. Bunla-
rın üretim sürecine katılması sonucunda bir takım ge-
lirler oluşur. Gayrimenkul alım, satım ve inşa işleri de 
bu teorilerden girişim ve üretim teorisine girmektedir. 
Kişinin belirli bir süre içerisinde dönem başı servet de-
ğeri ile dönem sonu servet değeri arasındaki farka, 
bu süre içerisinde tüketilen değerlerin ilavesi sureti ile 
bulunan değer fazlalığı gelirdir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin ticari 
kazanç hükümlerini düzenlemektedir. Anılan madde-
nin birinci fıkrasında, ‘’her türlü ticari ve sınai faaliyet-
ten doğan kazancın ticari kazanç olduğu’’ belirtilmiş-
tir. Aynı maddenin ikinci fıkrasının 4’ncü bendinde ise 
‘’gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleri ile devam-

lı uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazancın ticari 
kazanç olduğu’’ yasal düzenlemesi bulunmaktadır.

Ayrıca, gayrimenkul alım, satım inşa işi yani kısaca 
özel inşaat olarak adlandırılan bu işlerde işin faili olan 
kişi müteahhittir. İşin yürütülmesinden, organize edil-
mesinden, sermayesinin sağlanmasından ve her türlü 
kamu kurumlarına karşı işin yürütülmesinden sorumlu 
olan kişi bu organizasyonu bir ticari gelir-kazanç elde 
etmek için yapmaktadır.

Maliye Gelir İdaresi;
• Özel inşaat yapımında gayrimenkullerin kişisel 

ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması,
• Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları-

nın açıkça bulunması, 
Koşullarının oluşmasını yapılan faaliyetin ticari sa-

yılması için yeterli görmektedir. Bu nedenle, kişisel ih-
tiyaç kapsam ve sınırlarını aşan konut ve işyeri inşa-
atının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ticari 
kazanç elde etme olarak değerlendirmektedir.

Bu düzenlemelere göre; kişilerin sahibi olduğu bi-
naları 6306 sayılı Kanun kapsamında yıkıp, yeniden 
inşa ettiği bağımsız bölümlerin bir kısmını başkaları-
na satması faaliyeti kişisel ihtiyaç kapsamı ve sınırlarını 
aştığı gerekçesiyle Gelir İdaresi tarafından ticari faali-
yet kapsamında değerlendirilmekte ve ticari kazanç 
yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerektiği şek-
linde uygulamaları bulunmaktadır. (Gelir İdaresi Baş-
kanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23/07/2015 
tarih ve 11395140-105(232-2012/VUK)-70050 sayılı 
özelgesi de bu yöndedir). 

Bu konu bu aşamadan sonra tam da bir çatal 
kazık halini almış durumda. Gerçek kişi şahıs;

- İmar artışına isabet eden ve inşaat işçilik ve mal-
zeme giderlerini karşılamak için satıp karşılığında in-
şaatı sonlandırdığı bağımsız bölüm satışlarından elde 
ettiği hasılat üzerinden mi vergi matrahını hesapla-
nacak?

- Satmayı düşünmediği gayrimenkulleri emsal be-
del esasına göre işletmeden çekilmiş sayılarak hasıla-
tı mı oluşturacak?

-  Defter, belge ve fatura düzenleme gibi vergi 
ödevleri ne zaman başlayacak?

- Eğer sadece imar artışı bağımsız bölümlerden 
dolayı mükellef olacak hasılat ve maliyet nasıl hesap-
lanacak?

Dedim ya çatal kazık! 
HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN:

Harçlar Kanununun 57 inci maddesinde; tapu 
ve kadastro işlemlerinden Kanuna bağlı (4) sayılı ta-
rifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına 
tabi olduğu belirtilmiştir. Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 
I-20/a fıkrasında;

"Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye 
kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hü-
kümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün 
beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olma-
mak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra 
ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde 
takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir 
alan için ayrı ayrı binde 20" 

Harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 123’üncü maddesinde ise; ‘’özel 

kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edi-
len işlemlerden harç alınmayacağı’’ hüküm altına 
alınmıştır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; 

- ‘’Bu Kanunun amacının afet riski altındaki alan-
lar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu 
arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartları-
na uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 
etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair 
usul ve esasların belirlenmesi ve; 

- 7’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, bu Ka-
nun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir 
ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, 
belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset 
ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer üc-
retlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alına-
cak paraların ise banka ve sigorta muameleleri ver-
gisinden müstesna olduğu,’’

Hususları hükme bağlanmıştır.
6306 sayılı Kanun hükümlerinin incelenmesinden, 

Kanunu’nun amacının, afet riski altındaki alanlar ile 

bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve 
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uy-
gun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil et-
mek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair 
usul ve esasları belirlemek olduğu ve tapu harcı istis-
nasının bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlemlere 
uygulanmaktadır.

6306 sayılı Kanunla, Kanun kapsamında yer alan 
hak sahibi maliklerin Kanun kapsamındaki yapılarını 
yıkarak yeniden inşasına yönelik yapacağı işlemlere 
yönelik istisna öngörülmektedir.

Bu itibarla, sahibi bulunduğu binaları 6306 sayı-
lı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit ettirerek 
söz konusu binaların yıkılarak yerine inşa edilen bina-
ların hak sahibi malik olarak tapuda adlarına tescilin-
de harç aranılmayacaktır.

Yeni inşa edilen binalardaki bağımsız bölümlerin 
gerçek kişi bina sahibi tarafından satılması durumun-
da da söz konusu satışlar nedeniyle yapılacak işlem-
lerde istisna uygulanacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1’nci maddesinde; 
‘’Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest mes-
lek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetle-
rin katma değer vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 
19 uncu maddesinde diğer kanunlardaki vergi mu-
aflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından ge-
çersiz olduğu ve katma değer vergisine ilişkin istisna 
ve muafiyetlerin ancak bu kanuna hüküm eklenmek 
veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzen-
leneceği’’ ifade edilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştü-
rülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki; rezerv yapı 
alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile risk-
li yapıların bulunduğu yerlerdeki 150 metre kareden 
küçük konutların teslimlerinde 24.12.2007 tarih ve 
2007/13033 sayılı Kararname eki Karar’a göre katma 
değer vergisi yüzde 1 olarak uygulanmaktadır. 

Net alanı 150 metre kareden büyük konutlar ve 
büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işyeri teslimlerinde uy-
gulanacak KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanır.

Vergide Sonsöz

APARTMANINI YIKIP ARSA YAP KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN YARARLAN
Sabri Arpaç

sabriarpacymm@gmail.comm

Büyükşeh�r Beled�yes� Başkent’te 
�ş�tme test� uygulaması başlattı

Toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuş-
ma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Kı-
zılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde ücretsiz “İşitme Değerlendirme Testi” uygulaması başlattı. Büyükşehir 

Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Gelin bizi din-
leyin, işitme kaybını önleyin” temasıyla vatandaşları 26 Eylül tarihine kadar işitme testi yaptırmaya davet etti.
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BURSA(AA)

İbrah�m Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verd�

Cazın önde gelen �sm� Cohen, Türk�ye’dek� 
�lk ‘senfon�k’ konser�n� 
Ankara'da verecek



ANKARA

‘PANDEMİ SÜRECİNDE GÖZ ARDI 
EDİLEMEYECEK BİR İŞLEV GÖRDÜK’

‘BİLİM, DAHA İYİ BİR YAŞAM ANLAYIŞIMIZIN 
MANİVERASIDIR’

‘BİLİMİN KENDİNİ ÖZGÜR HİSSETMEDİĞİ 
ORTAMDA BİLİMSEL ÜRETİM OLMAZ’

TEB ECZACILIK AKADEMİMİZİ YAŞATMAK VE 
GÜÇLENDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ 

YAPMAK DURUMUNDAYIZ’

‘ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANAN 
ECZACILAR VE AKADEMİSYENLER’
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