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VERGİ 
1) 01.09.2017 Tarihi  itibari ile yürürlüğe girecek  olan İzaha Davet müessesi ile ilgili 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun "İzaha 

davet:" başlıklı 370 inci maddesinin Maliye Balkanlığına  verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı 

ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, 

yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

2) Malın alıcı adına alıcının müşterisine gönderilmesi esnasında sevk irsaliyesi müşteri adına normal şekilde 

düzenlenecek, irsaliye üzerine malın alıcı adına teslim edileceği kişi veya firmanın adı ve adresi yazılarak teslimatın 

alıcı adına bu kişi veya firmaya yapılacağı belirtilecektir. Bu alışverişte sevk irsaliyesi malla birlikte alıcının belirttiği 

vergi mükellefine gideceğinden malı sevk eden, kendisinde kalan irsaliye nüshasının bir örneğini ayrıca alıcıya 

gönderecektir. Alıcıya düzenlenecek faturada bu irsaliyenin numarası belirtilecektir ve ayrıca alıcı da kendi 

müşterisine düzenleyeceği bu mala ait faturada da yine malı satın almış olduğu satıcının kesmiş olduğu irsaliye tarih 

ve numarası yer alacaktır.  

3) 26.07.2017 t ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 nolu Tebliğde) Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/1 no.lu Tebliğ ile 
yatırım teşvik mevzuatımızda bazı değişiklikler yapılmıştır. Eski düzenlemede yatırım teşvik kapsamında ithal ve yerli 
makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla % 100 ‘ün üzerinde 
artması veya %50’nin altında azalması durumunda liste tadilatı yapılması gerekmekteydi. Yeni düzenleme ile beraber 
bu makine ve teçhizatlar için belirtilmiş olan  MİKTARIN aşılmaması şartı ile listede belirtilen tutarın üzerinde veya 
altında kalan alımlarda liste revizesi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Önceki düzenlemede teşvik belgesindeki 
sabit yatırım tutarının %50’sinin üzerinde artış veya azalış olması durumunda teşvik belgesinin revizesi için talepte 
bulunulabiliyordu. Yeni düzenleme ile beraber teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında herhangi bir tutarda 
değişiklik olması durumunda teşvik belgesinin revizesi için başvuru zorunluluğu getirilmiştir. 

4) Hurdaya Çıkarılıp Trafik Tescil Kayıtları Silinen 1997 ve Daha Eski Model Araçlara Ait Vergi ve Trafik Para Cezası 

Borçlarının Silinmesine İlişkin Motorlu Taşıtlar vergisi 48 No.lu Genel tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre; ilgili trafik 

sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve 

hurdaya çıkarılması suretiyle İl Özel İdareleri’ne veya Büyükşehir  Belediyeleri’ne bedelsiz olarak teslim eden veya 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makine 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)  Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim 

eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve 

ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 

31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.  

Tebliğe göre ayrıca, 27 Mayıs itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha 

eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle ispat  etmeleri veya Trafik Tescil Kuruluşu tarafından 

taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, bu taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi asıllarının 1/4’ünü 31 Aralık 

2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve araç 

plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil 

kayıtları silinecek 

5) Konutlarla İlgili KDV İade Hesabına, Ortak Alanlarla İlgili Yüklenimlerin Dahil Edilmesi Mümkün Hale Gelmiştir 

6) Konutlarda KDV Açısından Net Alan Hesabının “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” Uyarınca Yapılacağı 

Kesinleşmiştir 

7) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Kamuoyunun 

Görüşüne Sunulmuştur.  2017/098 Sayılı Duyuru 

8) Yapılan sözleşmeler gereği ödenmesi gereken Damga vergisi sözleşmenin kaç suret olduğuna bakılmaksızın TEK 

SURET üzerinden damga vergisi ödenecektir. 
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SOSYAL GÜVENLİK 

1.) 7020 Sayılı kanuna göre Sgk borçlarını yapılandıran mükellefler 1. Taksitlerini 31.08.2017 tarihine kadar 

ödemek zorundadırlar. Ödeme yapmamaları halinde yapılandırma iptal olacaktır.  

2.) 6736 sayılı kanuna göre SGK borçlarını yapılandıran ve yapılandırmanın ilk 2 taksidini ödeyemeyen 

mükellefler, 30.11.2016 – 30.06.2017 tarihleri arasında zamanında ödemiş oldukları primleri 6736 sayılı 

kanuna göre yapılandırıp ta ödeyemedikleri ilk 2 taksite saydırmak istedikleri takdirde bir başvuru yaparak bu 

kanunla alakalı yapılandırmanın devamını yani yapılandırma hiç bozulmamış gibi işlem yaptırabilirler. 

3.) 687 Sayılı KHK’ da Yer Alan Prim Desteği”  ile ilgili Sosyal güvenlik kurumu aşağıdaki düzenlemeyi yapmıştır; 

687 sayılı KHK’ da yer alan prim desteğine ilişkin duyuru 24/7/2017 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu 
duyuruya ilişkin yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına 
imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 
31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime 
açılmış, söz konusu menünün işletime açılmasına kadar geçen süre içerisinde ise 1/6/2017 tarihi ve sonrasında 
işe alınan sigortalılar için “4447 Geçici 17. Madde Desteği” menüsü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iptal edilmiştir. 

“Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü kullanılarak sisteme 
tanımlanan sigortalıların e-Bildirge programları üzerinden 01687 kanun numaralı belge ile bildirilmesine imkan 
tanıyan program tamamlanarak işletime açılmış ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan inceleme 
sonucunda 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tanımlamaları iptal edilen 
sigortalıların işverenlerce 0687 kanun numarası ile bildirildikleri tespit edilmiştir. 

14.07.2017 tarihinde SGK tarafından duyurulmuş olan İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALILAR İÇİN 
DÜZENLENEN EK AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE FAYDALANILAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ’NE 
ilişkin açıklama: İş kazası geçiren sigortalılar için sigortalıyı kaza gününde Kuruma bildirmemiş olan 
işverenlere, günlü ve kazançlı aylık prim hizmet belgesi verilmesinin müfettişlerce düzenlenen iş kazası 
raporlarında önerilmesi durumunda ilgili SGK Merkez Müdürlüklerince işverenden ek aylık prim hizmet belgesi 
istenilmektedir. Ay içerisinde herhangi bir sebepten dolayı otuz günden az çalışan sigortalılar (10 sigortalının 
altında kalan işyerleri) için eksik günlere ilişkin belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde 
bulunan EK-10 belgesi ile aylık prim hizmet belgelerinin verilme süresi içinde Kuruma eksik gün sebebini 
kanıtlayan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir.  2016/4 sayılı Genelge’nin 2.3.3 “2016 Yılı İçin Sigorta 
Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması” 2017/9 sayılı Genelge’nin 1.3.3 “2017 
Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması” başlıklı bölümlerinde 
sigorta primlerinin eksik bildirilmiş olması veya hiç bildirilmediği denetim ve kontrolle görevli kişilerce yapılan 
incelemelerde ve soruşturmalarda tespit edildiği takdirde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacağı gibi 
yararlanılmış olması halinde bu yararlandırılan tutarların gecikme zammı ve cezası ile birlikte Kurum 
tarafından geri alınacağı hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen Genelge’lerde belirtilen kayıt dışılık çalıştırılan 
sigortalıların gün ve kazançlarının eksik veya hiç bildirilmemiş olmasıdır. İş kazasına uğrayan işçinin kazaya 
uğradığı gün istirahatlı olması ve çalışmamasına rağmen, iş kazası geçirdiği gün çalıştığına karar verilmesi 
sonucunda raporlu olunan gün eksik gün olarak çıkmaktadır. Bu nedenle, iş kazasına uğranılan andan önce 
işverenlerce sosyal sigorta yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla iş kazasına uğranılan gün için kayıt dışı 
sigortalı çalıştırdıklarının kabul edilmemesi ve işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteğinin 
durdurulmaması ve yararlanmış oldukları asgari ücret destek tutarlarının geri alınmaması gerekmektedir. 
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4.) GVK’nun 25/4 üncü maddesi uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları 
aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı Kanun 
hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ile değişik 202 nci maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın 
çocuklardan her biri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 
üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya 
toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım 
ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı. Bu maddenin, 
ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hükmü 111 sayılı Kanunun 117 nci maddenin birinci 
fıkrasının (g) bendi ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda, iki 
çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir. 
2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile belirlenmiş olan 250 gösterge rakamı geçerliliğini 
korumaktadır. 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 202.maddesinin “50 gösterge 
rakamının” sonra gelmek üzere “(72 inci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 
artırımlı” olarak eklenmiş ve böylece 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için çocuk zammının bir kat artırımlı 
uygulanmasını öngören düzenleme kalıcı olması sağlanmıştır. 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde geçerli 
olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda 
yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 
(0,102706) ve memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,607645) olarak 
gösterilmiştir. 
 

01.07.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir.: 

 
Dönem 

 0-6 Yaş Grubunda Yer 

Alan Çocuk Zammı (TL) 
 

Daha Büyük Çocuklara 

Çocuk Zammı (TL) 

 
01.07.2017 – 31.12.2017 

 
: 

 
500 x 0,102706 = 51,35 

  
250 x 0,102706  = 25,68 

 

DİĞER KURUMLAR 
1.) Anonim şirketler ve kooperatifler, işlevlerini   sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için kanun koyucu 

tarafından bunlara, kriterler belirlenmek suretiyle bazı zorunluluklar getirilebilmektedir. Bu çerçevede , 1136 
sayılı Avukatlık Kanunun 35. maddesinin 3. fıkrası ile asgari sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas 

sermayesi bulunan anonim şirketlerin ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin 

sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu düzenlenmiştir. Bu hükme aykırı davranan şirketlere ve 
kooperatiflere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi 
sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık 

brüt tutarı kadar idarî para cezası verilmektedir. 

2.) 10.06.2017 tarihinde yapılan TÜRMOB olağanüstü genel kurulunda alınmış olan Muhasebe, Denetim ve 

danışmanlık işletmeleri için işyeri, hizmet ve kalite güvence ilke ve esasları hakkında mecburi meslek kararında 

değişiklik yapılması hakkında mecburi meslek kararı 13.08.2017 tarihinde 30153 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Mesleğimiz ile ilgili olan konulara Bağımsız Mali Müşavirler Grubumuzun www.bmmgd.org.tr 

internet adresinden ulaşabilir, sorularınızı bu adres üzerinden sorularınız bölümünden 

sorabilirsiniz… 


