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SAYI : 8 -  KASIM 2017

 

VERGİ 
1) 19 Ekim 2017 Resmi Gazetede yayımlanan karar kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet 

gösteren ve kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi 

hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi durumunda söz konusu gayri maddi haklardan 

kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde 

tescile, patente veya fonksiyonel olarak patente eş değer belgelere bağlanması gerekmektedir. 

2) Tranfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında genel tebliği (Seri No:1)'nde 
değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı yayınlamnış olup, Transfer fiyatlandırmasının peşin olarak 
belirlenebilmesi için yapılacak işlemleri ve başvuru koşulları ile, yenilenmesi, revize edilmesi ve iptali ile 
ilgili hükümleri öngörmektedir. 
 

3) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında 

Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu Tebliğde geçen faiz ibareleri, faizsiz 

esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kâr payını ifade eder.” 

 

4) Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde hatanın (muhasebe programı veya uyumlu yazılım programı 

kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri, teknik veya yazılımsal nedenlerle yevmiye ve kebir defterlerinin boş 

olarak oluşturulması vb.) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılacak kayıtlarla izleyen 

ay veya aylarda düzeltilebilmesinin  olmadığı durumda; e-Defter ve beratlarının silinmesi işleminin 

yapılabilmesi için ayrıntılı bir dilekçe, özel amaçlı YMM RAPORU, Bunun yanı sıra silinmesi talep 

edilen aydan önceki ve sonraki dönemlerin yevmiye başlangıç-bitiş numaraları ve  e-defter uyumlu 

yazılım firmanız(yazılım firması adı) tarafından bu döneme ait defterlerinizin teknik olarak 

incelenmesi ve konu hakkında bir rapor hazırlaması gerekmektedir. Raporunuz silme gerekçenizi 

açıklayabilen bir yazı ile beraber  hazırlanıp Gelir İdaresi Başkanlığına (Yeni Ziraat Mahallesi Etlik 

Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA) posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

 

5) Anonim şirket ortağı öldüğünde yasal varisleri veraset vergisi acısından kendilerine gecen hisse senedini 

itibari (kayıtlı ) değer ile beyan edip tarh ettireceklerdir. Oysa veraset vergisinde ikili bir tarh sistemi vardır. 

Yasal varisler itibari değer üzerinden beyanname verdikten sonra, vergi dairesi bu sefer VUK servetlerin 

değerlemesi hükümlerine atıfta bulunarak şirketin emsal değeri üzerinden daha sonra tekrardan bir 

tarhiyat  daha yapmaktadır. Mükellefin varisleri misal olarak 1 milyonluk hisse beyanı yaparken vergi 

dairesi şirketin değerlemesini yapıp beklide 10 milyon üzerinden ek tarhiyat yapmaktadır ve  aradaki farkı 

yasal varislerden bir sure sonra vergi ceza ihbarnamesi ile talep etmekte ve tarhiyat yapmaktadır. Kişi 

öldüğünde K.V.K. ve G.V.K. devreden çıkıp sahneye veraset ve intikal vergisi çıkıyor. İki yıl olayı veraset 

ve intikalin konusuna girmemektedir. 
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SOSYAL GÜVENLİK 

1.) 01.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , İş 

Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 

yayımlanmış olup bu tebliğ 01.11.2017 tarihi itibari ile yürürlülüğe girecektir.  

2.) Bir işçi normal olarak yanında çalıştığı işverenin iş taleplerini yerine getirir ve bu suretle ücretini hak eder. 

Fakat işverenlerin başka bir işverenin kadrosundaki işçilere geçici bir süre için ihtiyaç duyması ve bu 

işçileri kendi kadrosuna almaksızın bir süre kendi işinde çalıştırmak istemesi söz konusu olabilmektedir. 

Bu ilişki İş Kanunu’nun 7 nci maddesinde GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ olarak düzenlenmiştir. Geçici iş sadece aynı 

holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak 

sureti ile veya özel istihdam bürolarının bordroladığı personelin görevlendirilmesi sureti ile ve sınırlı süreler 

için mümkün olabilmekte olup geçici iş ilişkisi nedeniyle bordro maliyetine katlanan firmanın işçiyi çalıştıran 

firma adına düzenlediği faturalar, 9/10 oranında KDV tevkifatının uygulanmasını gerekmektedir.  

3.) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 5 inci maddesi ile doğum sonrası analık hali izninin bitiminden 

itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere haftalık çalışma 

süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma 

ödeneği ödenebilmesi hüküm altına alınmıştır. 22/08/2017 tarihinde Türkiye İş Kurumu tarafından 

duyurulmuştur.  

4.)  5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanıp, daha önce prim 

borçları ertelenen işverenler; 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım 

ayı sonunda ( 30.11.2017) tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Ödemedikleri halde doğacak olan 

gecikme zamlarından ve işveren teşviklerinden yararlanamayacaklardır.   

5.)  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yurtdışı borçlanma hizmetleri hakkında 3201 sayılı Yurt Dışında 

Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılması işlemleri sırasında 

tespit edilen farklı uygulamalarla ilgili iş ve işlemler ilgili açıklamalar 17.10.2017 tarihi itibari ile bir duyuru 

yayımlanmıştır.  

6.) 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kanuna, bireysel veya toplu iş 

sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 

arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 

varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava 

dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın 

bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği 

ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe 

çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının 

anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden 

reddine karar verilir.  

7.) Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin programda çalışma bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler 

yapılmıştır.   



 

 3/3 

8.) 
                               SAYI : 8  – KASIM 2017

 

DİĞER KURUMLAR 

1.) 6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanununa Geçici 12. Madde eklenmiş ve 2016-2017 

eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki 

eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari 

ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı, ayrıca ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az 

personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 

üçte birinin İşsizlik Sigortası Fonundan ödeneceği hükmü getirilmişti. 20.10.2017 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlanan 10834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu İş-Kur desteğinin 

2017-2018 eğitim öğretim döneminde de uygulanacağı kararlaştırılmıştır. 

2.) Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar ve Kamu Destekli 

Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik 29 Eylül 2017 Cuma günü Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olup, çalışanların buluşları ile ilgili bedel tarifesine ve uyuşmazlık halinde izlenecek 

tahkim usulüne, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ve kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin usul ve esaslarını 

düzenlemektedir.  

3.) Yerli Malı Belgesi almak isteyenlerin öncelikle kapasite raporlarının ve sanayi sicil belgelerinin olması 

şarttır. Ve bu belgelerde sanayi sicil belgesinin üretim konusu içeriğinde yer alan ürünlere YERLİ 

MALI BELGESİ alınabilmektedir. Tamamen Türkiye'de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim 

sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 

Türkiye’de yapılmış olması ve ürünün imalatında kullanılan girdilerin en az %51'nin Türkiye 

Cumhuriyeti menşeli olması şarttır. Yerli malı belgesine sahip olan firmalarının  kamu 

ihalelerinde % 15 civarında bir avantajı olduğunu, Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi 

ürünleri üreten ve en az %50’si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara 

uygulanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürün listesi ise, her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından açıklanacaktır.. Kosgeb kredilerinden öncelikli olarak yararlanılacaktır.  

4.) 31 Ekim 2017 Tarihli ve 3022  Sayılı Resmî Gazetede  Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan 

Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında tebliğ yayımlanmıştır.  

5.) Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı tüm firmaların tescil işlemleri, 30 Ekim 2017 tarihinden 

itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılacaktır. 

 

Mesleğimiz ile ilgili olan konulara Bağımsız Mali Müşavirler Grubumuzun 

www.bmmgd.org.tr internet adresinden ulaşabilir, sorularınızı bu adres üzerinden 

sorular bölümünden sorabilirsiniz. 

 

BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU 

MEVZUAT KURULU 


