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VERGİ 
1. 7143 sayılı kanuna göre Vergi ile ilgili YENİDEN YAPILANDIRMADA BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ27 

AĞUSTOS 2018  kadar uzatılmıştır. 
2. 6736 sayılı kanuna göreKurumlar ve Gelir vergisi matrah arttırımı yapan mükellefler, 7143 sayılı kanuna göre Katma 

Değer Vergisi Matrah arttırımı yapmak istemeleri halinde KDV ve Kurumlar/Gelir vergisi kıyası gereği7143 sayılı 
kanuna göre tekrardan aynı yıllara Kurumlar ve Gelir vergisi matrah arttırımı yapmaları gerekmemektedir  

3. Aktifte kayıtlı olan taşınmazların yeniden değerlemesi (6 Temmuz 2018 tarih 500 Seri nolu V.U.K. Genel 
Tebliği)30.09.2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. (YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞINA İLİŞKİN VERGİ 
BEYANNAMESİ verilecektir.)(Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, 
emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali 
ile iştigal eden mükellefler ile VUK’un 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka 
bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler bu imkândanfaydalanamayacaktır.) 

4. 4 Temmuz 2018 tarihli resmî gazete de yayımlanmış olan;31 Ekim 2018 tarihine kadar Yurtdışı iştirak kazançları, 
Yurtdışı iştirak hissesi satışından doğan kazançlar, Yurtdışı şube kazançları ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayan kurumların 31 Aralık 2018 tarihine kadar tasfiyesinden doğan kazançları ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar 
Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir. 

5. 31 Temmuz 2018 kadar yapılacak Varlık barışı kapsamında %0 olan vergi oranı 31.12.2018 kadar yapılması halinde %2 
oranında vergileme yapılacaktır 

6. 304 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği; Özel sektör ilave istihdamından doğan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ile 
getirilen uygulama;  4447 sayılı kanuna eklenen geçici 21 maddesine göre aynı kanunun 19 ve 20. Maddesi gereği işe 
personellerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün 
sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan 
kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir ve ayrıca asgari ücretin brüt 
tutarı üzerinden hesaplanan damga vergisi beyan edilmez ve ödenmeyeceği ve bu kapsama giren personellerinAralık 
2020 ye kadar 12 ay süre ile bu bu teşvikten yararlandırılmaları öngörülmektedir.  Ancak bu süre; işe giriş tarihi 
itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 
Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu 
Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve 
şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz. 

7. Kanunlar ve yapılan işin içeriğine göre, imha edilmesi gereken bozuk malların takdir komisyonu ya da ilgili bakanlık 
yetkilileri gözetiminde imha edilmesi çok zordur. Halbuki kanunlarımı gereği takdir komisyonu ya da ilgili bakanlık 
yetkilileri gözetiminde imha edilmeyen malların gidere atılmasını kabul etmemektedir. Bu konuda V.U.K. nuna 
göre278/A maddesi eklenmek suretiyle, başvuruda bulunan her bir firma için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
belirlenen oran dahilindeki imha işlemlerinde takdir komisyonu veya resmi yetkili aranmayacağı hükmü 
getirilmiştir. 
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8. Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 

05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan tebliğe göre ÖTV mükelleflerince gümrüksüz 
satış mağazalarına yapılan teslimlerle ilgili ÖTV istisnasının ve bundan doğan iadenin nasıl 
uygulanacağına dair düzenlemelere yer verilmiştir. 

9. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı bir Tebliğ (RG.29.06.2018 - 30463) ile, iskonto faiz 
oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını 
değiştirmiştir.Söz konusu Tebliğ ile,Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont 
işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık  % 8,75’ten % 18,50’ye, Avans işlemlerinde uygulanacak faiz 
oranı ise yıllık% 9,75’ten % 19.50’ye  çıkarılmıştır. 

10. 26 Haziran 2018 tarih ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de ise Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 
Sözleşmesinin 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hakkında 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı yayımlanmıştır.Anılan sözleşme kapsamında mükellefleri direkt olarak ilgilendirebilecek konuların başında 
Sözleşme’nin 6’ncı maddesi ile yasal altyapısı düzenlenen Otomatik Bilgi Değişimi (OBD) gelmektedir. 26 
Kasım 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olan sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında  Eş zamanlı 
vergi incelemeleri ve yurtdışı vergi incelemelerine katılım da dâhil olmak üzere bilgi değişimi, Koruma 
önlemleri de dâhil olmak üzere, tahsilatta yardımlaşma,belgelerin tebliğ edilmesi gibi konuların işbirliği ile 
paylaşımı, sorgulaması ve doğrulanması amaçlanmaktadır. 

SGK 
1. 7143 sayılı kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili YENİDEN YAPILANDIRMADA BAŞVURU, BİLDİRİM VE 

BEYAN SÜRESİ27 AĞUSTOS 2018kadar uzatılmıştır. 
2. 04 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 2018 / 8 sıra nolu genelgeye göre 01 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Kıdem 

Tazminatı Tavan Tutarı 5.434,42.- TL olarak belirlenmiştir. 
3. 19 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 2018 / 28 sıra nolu genelgeye göre1 Haziran tarihinden itibaren 18 – 29 yaş 

aralığı içinde olan gerçek kişilerin ilk defa işyeri açmaları halinde kendileri tarafından ödenecek olan Bağkur primleri 1 
yıl süre ile hazine tarafından karşılanacaktır. 

4. Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. 
Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana 
iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon 
yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine 
ara verilmesini talep edebilir. 

5. Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorunda oldukları işyeri bildirgesi, 01 
Haziran 2018 tarihinden itibaren elektronik olarak verilecektir. Bu tarih itibariyle işyeri bildirgesinin kağıt ortamında 
verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (b) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır. 

6. 01 Haziran 2018 tarihli 2018 /08 Sayılı Sgk genelgesine göre Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi 
halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” şeklinde 
değiştirilmiş; aynı maddenin altıncı fıkrasına “Bu bildirimlerden hangisinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği 
Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili aynca işyeri bildirgesi düzenlenmez. Hükmü eklenmiştir 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180629-5.htm
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Yapı Ruhsatına İstinaden Otomatik Tescil Edilen Özel Nitelikteki İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi 2011/13 sayılı 
SGK Genelgesinde açıklandığı şekilde yapılacak olmakla birlikte, yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil edilmiş özel 
nitelikteki inşaat işyerlerinde süreç aşağıdaki şekilde olacaktır. 
a)  İlişiksizlik Belgesi Düzenlenme Süreci 
b) Yapı kullanma izin belgesi için işverence, ruhsat vermeye yetkili merciye müracaat edilecektir. (İlişiksizlik belgesi için 
Kurumumuza müracaat edilmeyecektir.) 
c) Müracaat edilen merci, Kuruma yapı (inşaat) ile ilgili araştırma işleminde gerekli olan bilgileri elektronik ortamda 
online olarak iletecektir. 
d) İlgili merciden gelen bilgiler doğrultusunda araştırma işlemi tamamlanacaktır. 
e) Araştırma işlemi tamamlanan özel nitelikteki inşaat işyerine ait ilişiksizlik belgesi elektronik ortamda oluşturulup, 
ilgili merciiye online olarak gönderilecektir. 

DİĞER 
 

1. Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap 
sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı 
Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir. “Hesap İşletim Ücreti” nin yasal 
dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerin; Öncelikle ücreti 
tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları ve ücretlerin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve 
belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 
TL’ye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet 
üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr  adresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları  gerekmektedir.  

2. E-arşiv fatura kesilirken vergi mükellefi olmayan ve T.C. Kimlik numarasını vermek istemeyen alıcılar için Alıcı vergi 
numarası kısmına ‘111111111111’ olarak girilebliecektir. 

MESLEK MENSUBUNUN MÜCBİR SEBEP HALİ, MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETİ 
VERMİŞ OLDUĞUMUZ MÜKELLEFLERİMİZ İÇİNDE GEÇERLİ OLMALIDIR. Bunun 

içimhttps://www.change.org/t/m%C3%BCcbir-sebep-tr-tr linki üzerinden imzalamanızı talep 
etmekteyiz. 

 
Mesleğimiz ile ilgili olan konulara Bağımsız Mali Müşavirler Grubumuzun 
www.bmmgd.org.trinternet adresinden ulaşabilir, sorularınızı bu adres 

üzerinden sorular bölümünden sorabilirsiniz. 

http://www.alomaliye.com/2011/02/04/sgk-genelgesi-201113-ilisiksizlik-belgesi/
http://www.alomaliye.com/2011/02/04/sgk-genelgesi-201113-ilisiksizlik-belgesi/
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