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SAYI :12  – MART   2018

 

VERGİ 
1. 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’un, tecile ilişkin 48. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 1.1.2018 tarihinden 

itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan 48/A maddesi ile 

vergiye uyumlu mükelleflere yönelik olarak, genel tecil uygulamasından teminat, süre, faiz oranı vb. 

konularda daha avantajlı hükümler içeren özel bir tecil düzenlemesi yapılmıştır. 

2. 31.01.208 tarih 30318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 17 seri no’lu KDV uygulama tebliğinde 

değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile 3 no’lu KDV beyannamesi uygulamaya girmiştir. 

3. 02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no’lu Türk Akım Gaz Boru Hattı 

Projesi Genel Tebliği gereği; 1 no’lu KDV Beyannamesinin “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” 

kulakçığının “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna, “241-Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine 

İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler”; “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” 

kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna, “443- Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine 

İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamında Alınan Teslim ve Hizmetler” istisna kodları eklenmiştir.   

4. Vefat (Ölüm) tarihi 01.11.2017 ve sonrasında olan basit usul mükelleflerin varisleri tarafından verilmesi 

gereken yıllık beyannameler elektronik ortamda e-beyanname programı üzerinden (meslek mensupları ile 

yapacakları sözleşmeye istinaden) alınmaya başlanmıştır. Vefat (Ölüm) tarihi 01.11.2017 tarihinden önce 

olan basit usul mükelleflerin varisleri tarafından, mükelleflerin adına verilmesi gereken beyannameleri en son 

bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüklerine kağıt ortamında elden teslim edeceklerdir. 

5. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha kaliteli hizmet sunmak ve günümüz ihtiyaç ile taleplerini 

karşılayabilmek adına yeni bir hizmet olarak İnternet Vergi Dairesi’ne “T.C kimlik numarası ile giriş” 

ekranlarından elektronik ortamda “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile 

“Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” verilmesi işlemine 14.02.2018 tarihi itibariyle başlanmıştır. 

6. Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; oto bio dizel ile 

harmanlanmış motorin teslimlerinde ve aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimlerinde, belediyeler ve 

sermayesinin %51’i veya daha fazlası belediyelere ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına 

alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası belediyelere ait 

olanların  iade  taleplerinin  vergi  inceleme  raporu aranılmaksızın yerine getirilmesi uygulamasına son 

verilmiştir. 
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7. 13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete yayımlanmış olan Yabancı Plakalı Araçlara 

Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. 

8. Rent A Car firmalarının kiralanan araç  bilgileri ve aracı kiralayanların kimlik bilgileri, Emniyet Genel 

Müdürlüğü’ne kurumsal web  sayfası "http://www.egm.gov.tr" adresinde yer alan "Kiralık Araç 

Bildirim"  linkini tıklayarak ya da doğrudan "https://arackiralama.egm.gov.tr" adresi  üzerinden elektronik 

ortamda anlık bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim yapmayan işletmelere mülki idare amirlerince 10  bin lira 

idari para cezası verilecek, bu fiilin tekrarı halinde işletme  ruhsatları iptal edilecektir. 

9. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türmob'a hitaben e-Haciz Cevabi Yazısında “Mükelleflerin gerek iade - 

mahsup işlemleri gerekse takibat işlemleri işlem yönergesine göre mükellefin iade alacakları ile ilgili olarak 

mahsup talebi olduğunun tespiti halinde ise ilgili mevzuatında belirtilen belge bilgilerin eksiksiz olması 

koşuluyla düzeltme işlemleri sonuçlandırılmasa dahi bu mükelleflerin takibe alınmasını önlemek amacıyla 

mahsup taleplerinin olduğuna dair bilgi girişi yapılır. Bu mahsup taleplerine ilişkin düzeltme işlemleri 

düzenli olarak takip edilerek en kısa sürede tamamlanır'' denmiştir. 

10.  Gelir vergisi kanununa göre 2017 yılı beyannamesinde Arızi Kazançlara ilişkin istisna tutarı 24.000,00.- 

TL’dir. 

11. Gelir vergisi kanununa göre 2017 yılı beyannamesinde Değer Artışı Kazançlarına ilişkin istisna tutarı 

11.000,00.- TL’dir. 

12. Gelir vergisi kanununa göre 2017 yılı beyannamesinde GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna 

ilişkin istisna tutarı 3.900,00.- TL’dir. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek 

mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) istisna 

haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte 

elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri 

safi tutarları toplamı 120.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Tevkifata tabi tutulmuş iş 

yeri kira gelirleri 2017 yılı için 30.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir. 

13. Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile gerçek ve tüzel kişiler ile 

tüzel kişiliği olmayan teşekküllere; vergisel yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, 

yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin 

yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulabilmesine imkân tanınmaktadır 

14. 13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete Gazete ’de yayımlanmış olan İkinci El Motorlu 

Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
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SGK 
1. Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/#/eizin 

internet adresi üzerinden 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır. Bu nedenle; Başvuruların e-devlet 

sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur. Yapılacak her türlü çalışma izin 

başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden 

yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. Başvuru sahibinin 

Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin 

başvurusu  mümkün olmayacaktır. Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-

bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da 

kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir. Başvuru formu, dilekçe veya 

herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş 

başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir. 

Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş 

olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir. 

2. Serbest Bölgelerde çalışacak olan yabancıların çalışma izin başvuruları, çalışacakları işyeri veya 

kurumun bulunduğu serbest bölge müdürlüğüne yapılacaktır. 

3. 2018 takvim yılında geçerli olmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  belgeli veya 

belgesiz  turizm  işletmeleri  ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik 

merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm 

seyahat  acenteleri, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları  ile müstakil eğlence 

yerlerinde çalışacak yabancılara en az ödenebilecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari 

ücretten daha düşük olamaz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil 

köyleri, eğlence sektörü, turizm - animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren 

işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir 

yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm  işletmelerinin bünyelerinde izinli veya 

sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük 

işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir. 

Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün 

üzerinden ve tam süreli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. 
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4. Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, 

Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak, Adıyaman, Aksaray, 

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, 

Tokat, Tunceli ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren işverenlerin 2013/30 ve 2016/8 sayılı Genelgelerde 

belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla 31.12.2018 tarihine kadar 5510 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimden yararlanması mümkün 

bulunmaktadır.  

 

5. İş ve yönetim sektöründe yayınlanan ve sektörden gelen talepler doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu 

tarafından güncellenen 11UY0017-6 kodlu İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği, İş ve 

Yönetim Komitesi tarafından incelenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 21.02.2018 tarihli ve 2018/27 

sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

6. Enerji Sektöründe kabul edilen üç ulusal yeterliliğe ilişkin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

Yayımlanan duyuruya göre; Buhar Kazanı Operatörü (Seviye 4), Kızgın Yağ Kazanı Operatörü 

(Seviye 4) ve Sıcak Su Kazanı Operatörü (Seviye3) yeterlilik taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Yönetim Kurulu’nun 31.01.2018 tarih ve 2018/21 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak 

yürürlüğe girmiştir.  

 

7. SGK tarafından 2018-3 sayılı Genelge ile ; “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden 

mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması”, “Hakediş ödemeleri sırasında işverenlerin 

muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması” ve “İlişiksizlik Belgesi” konulu 

Genelgelerde değişiklik yapılmıştır.  

 

 

8. Ayni yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımı ,görev yollukları, seyyar görev tazminatı , kıdem 

tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki - toplu ödemeler, keşif ücreti, ihbar 

tazminatı, kasa tazminatı, çocuk zammı (kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı), 

aile zammı (kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı), yemek zammı (kurumca 

sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı), işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık 

sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen 

özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları sigorta primine tabi tutulmayacak 

kazançlardandır.  
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DİĞER 
1. 23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan İthalatta Korunma 

Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) ile Polietilen hammaddesi ile ilgili Kore Cumhuriyeti ile 

imzalanan anlaşmalara göre soruşturma usul ve esaslarını belirlemiştir. 

2. 23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 (Asıl) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan İthalatta Korunma 

Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2 ile Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında 

Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin karar kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için 

yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve 

esaslarını belirlemiştir.  

3. 22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile proje kabul belgesi 

tanımı eklenmiş olup birkaç maddesinde değişiklik yapılmıştır.  

4. 22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 (Asıl) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 2018/11297     Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile '' birden fazla bölgede 

gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. 

Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydı ile bulunduğu bölgenin 

desteklerinden yararlanır. '' ibaresi eklenmiştir. 

5. 20 Şubat 2018 Tarihli ve 30338 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete yayımlanmış olan Tek Tırnaklı Hayvanların 

Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 

6. 20 Şubat 2018 Tarihli ve 30338 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete Gazetede yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından alınan yazıya göre Sivil toplum grubu temsilci ibaresi KONSEY olarak değiştirilmiştir. 

7. 09 Şubat 2018 Tarihli ve 30327 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete de Endüstri Bölgeleri yayımlanmıştır. 

8. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı 

15.000.000 .- USD ( On beş milyon Amerikan Doları ) ve üstünde  olan firmalara merkez bankasına 

sürekli bildirim ve bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü getirilmiştir. 

9. 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden 

sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline 

kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu 

maddesi gereği 01.07.2018 tarihine kadar sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para 

cezası uygulanır.  

10. Kosgeb başvuruları e-imza ile e-devlet üzerinden yapılabilecektir.  

 

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

internet adresinden ulaşabilir, sorularınızı bu adres üzerinden sorular bölümünden sorabilirsiniz. 


