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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 10.05.2017 

        Sayı  : 2017/24 

  

 Değerli Müşterimiz,                                                   

 

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.   

 

1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri 30 Eylül 2017 Tarihine 

Kadar Uzatılmıştır. 

 

 08.02.2017 tarih ve 2017/7 sayılı özet bültenimizde belirtildiği üzere, geçici 

olarak 30 Nisan 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere; 

 

 -Mobilya teslimlerindeki KDV oranı % 18’den, % 8’e indirilmiş, 

 

 -Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde ÖTV oranı ise sıfırlanmıştı. 

 

 Bu defa 29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin vergi indirimi süreleri 30 Eylül 

2017(bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

2. Özel Bina İnşaatlarında SGK Tarafından Yapılan Asgari İşçilik 

Değerlendirme İşlemlerinde Kullanılan 2017 Yılına Ait Yapı Birim Maliyet 

Bedelleri Yayımlanmıştır. 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek 04.05.2017 tarih ve 30056 

sayılı Resmi Gazete’de, 2017 yılına ait birim maliyet bedelleri hakkında tebliğ 

yayımlanmıştır.     

 

 Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı 

yapı yaklaşık birim maliyeti, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate 

alınarak; KDV hariç genel giderler(% 15) ile yüklenici kârı (%10) dahil edilerek 

belirlenmiştir. 

 

3. Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin 2017/18 

Sayılı Genelge ile Yapılan Düzenlemeler 

 

 Bilindiği üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda; yapılan 

kontrol ve denetimler sırasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 

bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespiti halinde bir yıl süreyle destek 

unsurlarından yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.  
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 Ancak yapılan değişiklikle; ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden 

itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle, sigorta primi 

teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

 Yasaklamanın geçerli olacağı ve olmayacağı durumlar aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

  

Sıra 

No 

Aylık Prim 

ve Hizmet 

Belgesi 

Kanun No 

Açıklama 

Kayıt Dışı 

Sigortalı 

Çalıştırma Fiili 

Sahte Sigortalı 

Bildirim Fiili 

1 5510 
Beş puanlık indirim 

(5510 S.K. 81 md/1. fıkra (ı) bendi) 

Yasaklanır Yasaklanır 

2 6486 

Yurt dışına götürülen işçilere yönelik GSS beş 

puanlık indirim 

(5510 S.K. 81. Md/1. fıkra(i) bendi) 

Yasaklanır  Yasaklanır 

3 6486 
51 ilde uygulanan ilave 6 puanlık 

indirim(5510 SK. 81/2. madde 

Yasaklanır Yasaklanır 

4 5510,6322 
Yatırımlarda devlet yardımı hakkında 

kararlar kapsamında teşvik, 5510 SK. Ek:2. md 

Yasaklanır Yasaklanır 

5 6111 

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi 

olanların istihdamına yönelik teşvik, (4447 SK 

Geçici 10. Madde) 

Yasaklanır Yasaklanmaz 

6 6645 

İşbaşı eğitim programını tamamlayanların 

istihdamına yönelik teşvik (4447 SK Geçici 15. 

madde) 

Yasaklanır Yasaklanmaz 

7 5921 
İşsizlik ödeneği alanların istihdamına yönelik 

teşvik  (4447 SK. 50. madde) 

Yasaklanmaz Yasaklanmaz 

8 4857 
Engelli sigortalı istihdamına yönelik teşvik 

(4857 SK. 30. madde 6. fıkra) 

Yasaklanmaz Yasaklanmaz 

9 5746 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin 

teşvik (5746 SK. 3. madde 3. fıkra) 

Yasaklanmaz Yasaklanmaz 

10 5225 
Kültür yatırımlarını ve girişimlerini teşvik (5225 

SK. 5. madde 5. fıkra) 

Yasaklanmaz Yasaklanmaz 

 

4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar Yayımlanmıştır. 

 

 Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 

karar 03.05.2017 tarih ve 30055 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bu karar ile; 

 

 Lisanslı depoculuk yatırımları ile nükleer enerji santrali yatırımları öncelikli 

yatırımlar arasına alınarak bu yatırımların, hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. 

Bölgeye sağlanan teşvik unsurlarından yararlanması sağlanmıştır. 

 

 Cazibe Merkezleri Kapsamında yer alan 4 üncü 5 inci bölge illerindeki 

organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde 

gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları 
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kapsamındaki yatırımların, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ıncı bölgede 

uygulanan desteklerden aynı oran, miktar süre ve şartlarda yararlandırılması 

sağlanmıştı. Kararnamenin yürürlük tarihi 22.02.2017 iken, yapılan değişiklikle 

22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 

 

5. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik 

Defter Beratlarının Sisteme Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 

 

 Vergi Usul Kanunu Sirküleri(2017/5 sayılı) ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma 

süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar 

uzatılmıştır.   

 

6. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 

Karar Yayımlanmıştır. 

 

 Bilindiği üzere; Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın 

artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, yurt dışında gerçekleştirilen fuar iştirakleri ile 

organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamaları desteklenmektedir. 

 

 Bu kapsamdaki desteklerden; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı 

organizasyonları yararlanmaktadır. 

 

 Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek üst limiti, aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

 

Destek Unsurları 

Yurt Dışı Sektörel Nitelikli Fuar Yurt Dışı Genel Nitelikli Fuar 

Destek Oranı (%) Limit (TL) 
Destek Oranı 

(%) 
Limit (TL) 

Organizatör Desteği 75 500.000,00 75 320.000,00 

Katılımcı Desteği 50 75.000,00 50 50.000,00 

Hedef Ülkede Fuar 

Katılımcısı 
70 75.000,00 70 50.000,00 

Prestjjli Fuar Katılımcı 

Desteği 
50 250.000,00 - _ 

 

 Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında m2 başına 

belirlenen yaklaşık toplam maliyetin % 50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef 

ülkelerde ise % 70’ini geçemez.  

 

 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun konuya ilişkin 31.03.2017 tarih ve 

2017/4 no’lu kararı, 7.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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7. Yabancı Sermayeli Şirketler ile Yabancı Yatırımcının Yerli Sermayeli 

Şirkete İştirakinde Yapılacak Bildirimler 

 

 Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların 

haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara 

uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay 

sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar 

yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esaslar 4875 sayılı 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda” düzenlenmiştir. 

 

 Anılan Kanuna ilişkin olarak, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği çıkarılmıştır.  

 

 Bu kanun kapsamındaki şirket ve şubeler; 

 

 -Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yönetmelik ekinde yer 

alan(Ek:1) “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”(bilanço ve gelir 

tablosu ile beraber) çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna 

kadar, 

 

 -Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri yönetmelik ekinde yer 

alan(Ek:2) “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” çerçevesinde, 

ödemeyi takip eden 1 ay içinde, 

 

 -Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki 

herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri 

yönetmelik ekinde yer alan(Ek:3) “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi 

Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay 

içinde, 

 

 Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek 

zorundadırlar. 

 

 Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler; 

 

 -Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 

 

 -Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının 

iştirak etmesi suretiyle, 

 

 Hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde ise 

hisse devirlerine ilişkin bilgileri yönetmelik ekinde(Ek:3) yer alan “Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin 

gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, Hazine Müsteşarlığı Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

 

 Ayrıca; kuruluş izni alan irtibat büroları; 
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 -Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini 

en geç 1 ay içinde, 

 

 -Büroların adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan 

değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren 1 ay içinde, 

 

 Yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya 

da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge /belgeler il birlikte, Hazine 

Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

 

 İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar, büronun geçmiş yıl 

faaliyetleri hakkında, yönetmelik ekinde yar alan(Ek:4) “İrtibat Bürolarının 

Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu” ve ekli belgelerini, Hazine Müsteşarlığı Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

 

 Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma 

talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de re’sen iptal edilebilir. 

 

 

                 Saygılarımızla, 

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


