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VERGİ 
1) 27.09.2017 tarih 30193 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Kamu kurum ve kuruluşlarına, 

döner sermayeli kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara, kanunla kurulan 

tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım kuruluşlarına, bankalara, KİT’lere, İDT’lere, özelleştirme 

kapsamındaki kuruluşlara, OSB’lerine, Menkul kıymetler ve vadeli işlemler borsaları dahil 

bütün borsalara, % 50’den fazla hissesi burada sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan 

kurum,kuruluş ve işletmeler ve BİST AŞ.’de işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım 

ajanslarına ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle beraber ifa edien mühendislik,mimarlık ve etüd 

proje hizmetlerinde alıcı olan bu kurumlar tarafından 01.10.2017 tarihi itibari ile 3/10 

oranında tevkifat uygulanacaktır.  

2) 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile altına dayalı olarak ihraç edilen iç borçlanma 

senetleri ile kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda STOPAJ ORANI % 0  olarak 

belirlenmiştir.  

3) 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete bazı mükelleflere mevcut eski yazar 

kasalarını 10 yıla kadar kullanma imkanı, bütün satışları internette elektronik ortamda fatura 

düzenleyen bazı mükelleflere ise yeni nesil yazar kasa kullanım muafiyeti getiren 483 sıra 

nolu V.U.K genel tebliği yayımlanmıştır.  

4) KDV oranları 1 Ekim 2017 tarihinden Mobilya sektöründe %8 den % 18 e, İnşaat sektöründe 

ise; Büyük şehirlerde konutun metre karesi ne olursa olsun arsa metre değeri 500 TL ile 1000 

TL arası konutta % 1 den 8% e, arsa metre değeri 1000 TL den yukarı olan konutlarda % 8 

den % 18 e, diğer Yörelerde kullanım alanı 150 m. kare üzeri konutlarda % 8 den % 18 e, 

(kullanım alanı 150 metre kare altı konutlarda %1 e devam) beyaz eşyadaki ÖT %0 dan % 

6.7 oranına tekrar dönülecektir. 

5) HGS ve OGS geçişlerinde iç iskonto yöntemi ile KDV ayrılması gerekmekte olup, KDV 

oranın tespiti için internetten alınacak listeye istinaden yap-işlet-devret modeli ile yapılan 

OSMANGAZİ ve YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİ’nden geçişler için % 8 oranı ,  diğer 

tüm geçişler için % 18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. 

6) Kurumlar vergisinin 32. Maddesinin 5. Fıkrası gereği şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme 

tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları 

ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç 

hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar 

Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır. Uygulanacak indirimli 

oran, henüz belli değildir. Bu oran, kanunun verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenecektir.  
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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.) 27.09.2017 tarihli Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik yayımlanmış olup bu tebliğde toplum yararına faydalanma süresi 2 yıl yani 24 

aya çıkarılmış olup, katılım şartları ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer şartlara ilişkin bilgi ve 

belge kontrolünden yüklenici sorumlu tutulmuştur. Yüklenicinin sorumluluklarını yerine 

getirmediği takdirde oluşabilecek fazla ve yersiz ödemelerin yükleniciden yasal faizi ile tahsil 

edileceği belirtilmiştir. 

3.) Kişilerin GSS kapsamına alınış tarihileri, yararlanma koşulları, yapılacak işlemler, Gss’nin 

sona ermesi, Bakmakla yükümlü olunanların şartlarının değişmesi,birleşme ve çakışması, 

Yurtdışı borçlanması ile maaş alanlar, uzun süreli istirahat raporu olanlar, işverenlerin 

sigortalı için internetten prim günlerini bildirmesi, emeklilik maaşları bağlanıcakların sağlık 

aktivasyonları, mahkeme kararları ile verilecek sağlık yardımları ile ilgili 2017/26 sayılı genel 

sağlık sigortası aktivasyon işlemleri hakkında genelge yayımlanmıştır.  

4.) Ertelenmiş olan ilk Sgk Primleri 31.10.2017 tarihinde  ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

teşviklerden yararlanılamayacaktır.  

Dönem                            Son Ödeme Tarihi 

---------------------              --------------------------- 

Aralık  2016                     31.10.2017 

Ocak   2017                     30.11.2017 

Şubat  2017                     26.12.2017         

5.) Çıraklık sigortası kapsamında  tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler vb. sigortalıların,  sigorta 

tescil edilmesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve ödenmesi, iş ve işlemleri eğitim 

gördükleri kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Ancak maruz kaldıkları iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının bildirilmesi yükümlülüğü kendilerini çalıştıran işverenlere aittir. Meslek 

hastalığının bildirilmemesi veya eksik veya yanlış bilgi verilmesi halinde SGK tarafından 

meslek hastalığı ile ilgili olarak yapılan giderler işverenden tahsil edilir. İş kazasının geç 

bildirilmesi halinde ise bildirim tarihine kadar ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri 

işverenden tahsil edilir. 
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DİĞER KURUMLAR 

1.) 2017/10718 Sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme 

Yapma Zorunluluğu 1 Ekim 2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kaldırılmıştır. 

2.) 26.09.2017 tarih 2017/1 sıra nolu  MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ 

YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 

yayımlanmış olup bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, 

Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan bu tebliğ ekinde belirtilen 

listelerde belirtilen mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işçiler en fazla bu 

tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay süre ile çalıştırabilecekleri,bu süre sonunda 

belgeye sahip olmayan işçileri devam eden işverenler için , belgesiz çalıştırdıkları işçi için 

500,00.-TL idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  

3.) Türk Ticaret kanununa göre sermayesi asgari sermayenin 5 katı olan  Anonim şirketlerde 

Avukat bulundurma  yükümlülüğü bulunmaktadır.  

4.) Ticaret sektöründe ATO ( Ankara Ticaret Odası )  tarafından hazırlanan yedi ulusal yeterlilik 

(Pazarlama yöneticisi, sorumlusu ve elemanları, Satış yöneticileri, sorumluları ve 

danışmanları), Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği 

duyurulmuştur.  

5.) Ana sözleşmelerinde nevi ve tür değişikliği yapılacak işletmelerle ilgili işlemler MERSİS 

üzerinden E-İMZA ile yapılacaktır.  

6.) Birleşme, devir ve bölünme hallerinde, borç-öz sermaye kıyaslaması açısından örtülü 

sermaye kıyaslaması özellik arz etmemektedir. Bu kıyas,  birleşme ve devir hallerinde infisah 

etmeyen kurumun dönem başındaki öz sermaye tutarı dikkate alınarak yapılır. Bölünme 

halinde ise, uygulama bölünme neticesinde yeni şirketler kurulup kurulmamasına göre 

değişiklik göstermektedir. Yeni şirketler kurulamaması durumunda borç-öz sermaye 

mukayesesi, mevcut şirketlerin dönem başı öz sermaye tutarları üzerinden yapılırken; yeni 

şirketlerin kurulmuş olması halinde ise, bu mukayese kuruluş tarihindeki öz sermaye tutarı 

üzerinden yapılmalıdır. 

7.) 22.09.2017 tarih 2017/10841 sayılı bakanlar kurulu kararınca Borç yönetiminin ihtiyaçları 

ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için yüzde beş oranında artırılan net borçlanma 

limitinin ilave yüzde beş oranında artırılması kararlaştırılmıştır. 

 

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 


