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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 21.03.2018 

        Sayı  : 2018/19 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.  

 

1. 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. (15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı R.G.) 

 

 Kanun ile yapılan başlıca değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir. 

 1.1.“İflas erteleme kurumu” yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine “konkordato 

kurumu”nun daha etkin olarak kullanılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile düzenlenmiş bulunan iflas 

erteleme kurumu alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu 

ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları dolayısıyla 

eleştirilmekteydi. 

 

 Bu gerekçeler kapsamında 7101 sayılı Kanun’la iflasın ertelenmesi kurumu 

tamamıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere 

sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan 

konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılmasına yönelik değişiklikler 

yapılmıştır. (Yürürlük: 15.03.2018)  

 Konuya ilişkin bir başka düzenleme de Harçlar Kanunu’nun konkordatoya ilişkin 

tarifesine ilişkindir. Yine konkordatonun etkinliğine yönelik olmak üzere harçların 

nispetini azaltan bu düzenleme ile daha önce konkordatoda alacaklılara verilmesi 

kararlaştırılan para üzerinden binde 11,38 oranında harç alınırken, harç nispetleri 

aşağıdaki gibi azaltılmıştır:  

 -Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden, (Binde 2,27)  

           -Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para 

üzerinden (Binde 1,13)  

 1.2.Elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir.  

            Özellikle yargılama sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının temini 

gerekçesiyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle elektronik 

tebligatın kapsamı genişletilmiştir. (Yürürlük: 01.01.2019) 

             Bu çerçevede elektronik tebligat zorunluluğu olan gerçek ve tüzel kişiler 

aşağıdaki gibidir.  

           -5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 

cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,  
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           -5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler,  

           -Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar 

ve kefalet sandıkları, 

           -Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,  

           -Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar, 

           -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,  

           -Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,  

            -Noterler.  

            -Baro levhasına yazılı avukatlar.  

            -Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.  

            -İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya 

hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim,  

 1.3.Eşyanın aynından doğan kamu alacaklarının rehinli alacaklılardan sonra 

gelmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

 Daha önce gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün 

aynından doğan amme alacakları, o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde 

rehinli alacaklardan önce gelmekteydi. 

 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan 

değişiklikle, bu alacakların rehinle temin edilmiş alacak ödendikten sonra geleceği 

hükme bağlanmıştır. (Yürürlük: 15.03.2018) 

 1.4.Tahkim yargılamasına konu olan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili 

mahkemelerin açıkça belirtilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

            Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra özellikle tahkim 

yargılamasında görevli mahkemelerin belirlenmesinde yaşanan güçlükler dolayısıyla 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle görevli ve 

yetkili mahkemeler açıklığa kavuşturulmuştur. (Yürürlük: 15.03.2018) 

2. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 

2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 

           Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında 

2018/11201 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

3. Perakende Mal ve Hizmet Satışlarında Kullanılan Satış Uygulama Yazılımları, 

Sipariş ve Harici Sistemlerin ÖKC Bağlantılı Olarak Kullanılması Zorunluluğu 

Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 

           Bilindiği üzere 483 Sıra No’lu V.U.K Genel Tebliği’nin “Harici Donanım ve 

Yazılımların ÖKC’lerle Bağlantılı Çalışma Esasları” başlığı altında; 
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 -Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış 

uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların,(sipariş 

alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini ve mali geçerliliği 

olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) 

  -Eski nesil ve yeni nesil ÖKC’lerle 01.04.2018 tarihinden itibaren bağlantılı şekilde, 

(satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleştirilen her bir 

satış işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini temin edecek şekilde)  

kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

 Bu zorunluluğun yerine getirilmesi için, perakende mal ve hizmet satışlarında 

harici satış yazılım veya donanımlarını kullanan mükelleflerin bu yazılım ve donanım 

sistemlerinin ÖKC’lerle bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin etmek için ilgili yazılım ve 

ÖKC firmalarını yetkili servislerine başvurması ve gerekli entegrasyon süreçlerinin ÖKC 

yetkili servisleri tarafından 01.04.2018 tarihinden önce gerçekleştirmiş olması gerektiği 

duyurulmuştur. 

4. Akıllı Telefon Özelliğine Sahip Cep Telefonlarının Amortisman Oranı % 33,33 

Olarak Öngörülmüştür. 

 

 Bilindiği üzere Maliye Bakanlığınca amortismana tabi iktisadi kıymetler için 

uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarını” belirlemiş ve 333, 339, 365, 389, 

399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır. 

 

 Ayrıca tebliğ ekleri listelerde; 

 

 -Sektörler itibariyle kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı 

ömürleri ve amortisman oranları, 

 

 -Mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel 

bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, 

 

          -Bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 

uygulanacak oranları genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri, 

 

           açıklanmıştır.  

 

           Anılan listede, “3.3 Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti” bölümü 

kapsamındaki kıymetler için faydalı ömür 3 yıl, amortisman oranı % 33,33 olarak 

öngörülmüştür. ( VUK Genel Tebliği 333, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 

26.09.2017 tarih ve 105-17833 sayılı özelgesi) 

 

                                      Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


