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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 25.01.2017 

        Sayı  : 2017/3 

  

Değerli Müşterimiz, 
    

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

 1-E-Faturaya Nasıl İtiraz Edilmelidir. 

 

 Bilindiği üzere Maliye Bakanlığınca; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, 

müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, elektronik belge 

olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler tebliğlerle açıklanmıştır. 

 

 Buna göre; E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki 

niteliklere sahiptir. E-fatura uygulamasından yararlanma yöntemlerine göre üç 

temel teknik kılavuz yayımlanmış olup, senaryo bölümlerinde temel ve ticari olmak 

üzere iki bazın dikkate alınarak düzenlenebileceği belirtilmiştir. Kısacası Maliye 

Bakanlığı e-faturanın temel ve ticari fatura olmak üzere iki ayrı işlem ile gelişimin 

sağlanması esasını benimsemiştir. 

 

 Bu düzenlemelere göre; temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, 

e-fatura uygulaması üzerinden ret yanıtına dönülme imkânı bulunmamaktadır. 

Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden 

itiraz mahiyetinde, mali mühür ile imzalı elektronik belge üreten yapıyı barındıran 

ret yanıtına dönülebilmektedir. Çünkü mevcut sistem ve yazılım farklı bir 

düzenlemeye imkân vermemektedir. 

 

 Ancak temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, Türk Ticaret 

Kanununda belirtilen harici yöntemlerle(noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, 

telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle) 

itiraz edilebilmesi imkânı bulunmaktadır. 

 

 Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş olan e-faturalarda alıcıların ret 

yanıtı ile dönülmemiş olması durumunda, T.T.K’nun da belirtilen diğer harici haklar 

ile itiraz edilmesinde engel bir husus bulunmamaktadır. 

 

 Ancak ister ret yanıtı ile dönülmüş olsun, isterse harici haklar ile itiraz edilmiş 

olsun bu işlemin yine T.T.K hükümlerine göre 8 günlük süre içinde yapılmış olması 

gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar ve e-fatura uygulaması üzerinden 

dönülen ret yanıtları, söz konusu faturaların alıcı tarafından fatura içeriğinin kabul 

edilmiş olduğunun kabulü gerekmektedir. 
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 2-Ön Ödemeli Konut Satışlarında Tüketiciye Cayma Hakkı Getirilmiştir. 

 

 OHAL kapsamında hazırlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle; 

ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketici, 

herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecektir. 

 

 Ancak satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan 

vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükten doğan masraflarla sözleşme tarihinden 

itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin % 2’si, 3-6 ay arası için % 4’ü, 6-12 ay arası 

için % 6’sı ve 12-24 ay arası için de % 8’i kadar tazminat isteyebilecektir.  

 

 Sözleşmeden dönülmesi durumunda; tüketiciye iade edilmesi gereken tutar 

ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı 

tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilecektir. 

 

 3-Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz Oranı, 2016 Yılı İçin 

%13,57 Olarak Uygulanacaktır.  

 

 Bilindiği üzere 6637 sayılı Kanunla sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları 

sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) tarafından 

indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden 

ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili 

hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın % 50’sinin, kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 

şartıyla, kurum kazancından indirilmesi mümkün kılınmıştır. 

 

 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 9 

seri no’lu tebliğde; indirimde dikkate alınacak faiz oranının, TCMB tarafından 

indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere 

Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından, Ticari Krediler(TL üzerinden 

açılan)(Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları hariç) faiz oranını ifade ettiği 

belirtilmiştir. 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı; TCMB tarafından en son belirlenen “Ticari Krediler(TL 

üzerinden açılan)(Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları hariç) oranını da tespit 

edip duyurmamıştır. Ancak TCMB web sitesinde 2016 yılı için en son 30.12.2016 

tarihinde yayınlanan bu oran % 13,57 olarak açıklanmıştır. 

 

 Bu çerçevede, 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye 

artırımlarının ödenen kısımları üzerinden % 13,57 oranının yarısını kullanarak faiz 

indirimini hesaplayıp 2016/4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2016 yılı 

kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanabilmek mümkündür. Hatırlanacağı 

üzere 2015 yılında uygulanan oran 40 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile açıklandığı 

üzere % 14,65 idi. 
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 4-6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda Değişiklik Yapılmıştır. 

 

 Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve 

işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanunu 13.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aynı kanunla 4817 Sayılı 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 6735 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri 

devam eden çalışma izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişikliklerden 

önceki mevzuat hükümlerinin başvuru sahibi lehine olan maddelerinin dikkate 

alınacağı ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışma izin belgelerinin 

değerlendirilmesi ve karara bağlanmasının 6735 sayılı Kanun hükümlerine göre 

değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

 5-Cazibe Merkezleri Programının Uygulama Esasları Belirlenmiştir. 

 

 678 Sayılı K.H.K’deki düzenlemede yer alan Cazibe Merkezleri Programı; 

görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve 

ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel 

sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı ifade 

etmektedir. 

 

 Cazibe Merkezleri Programı, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerindeki 23 ilde uygulanacaktır. Program; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, 

Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, 

Hakkâri, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsamaktadır. 

 

 6-Yeniden Yapılandırmada Ödeme Süresini Kaçıranlara, İkinci Bir Şans 

Verildiği Açıklanmıştır. 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında, yeniden yapılandırmada ödeme 

süresini kaçıranlara ikinci bir şans verildiği açıklanmıştır. İlgili açıklama aşağıdaki 

gibidir. 

 

 “Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında 2016 yılı 

Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu 

nedenle Kanunun getirdiği imkânlardan faydalanma haklarını kaybedenlere ikinci 

bir şans getirdiklerini açıkladı. Bakan Ağbal, bu nedenle haklarını kaybedenlerin, 

ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceklerini ifade etti. 

 

 Sn. Ağbal, konuyla ilgili şunları söyledi: 

 

 T.B.M.M Genel Kurulunda kabul edilen “Torna Kanun” tasarısı üzerinde 

verilen önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda 

önemli bir değişiklik yaptık. 
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 Bazı vatandaşlarımız, geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları 

farklı nedenlerle ödeyememiş ve bu sürelerin uzatılması için yoğun talepte 

bulunmuşlardı. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın 

uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve 

Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden 

vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini 

Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek. 

 

 Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve 

Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri 

taksitler dâhil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. 

Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4’er ay uzattık. Hükümet 

olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık. Yani Ocak 

ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması 

gerekenler Haziran ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenebilecek. Böylece 

içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkân sağladık. 

 

 Kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunanlardan, 

ödemelerini yapamayan vatandaşlarımız ise dilerse Mayıs sonuna kadar peşin 

ödeme indiriminden yararlanarak, ödemelerini yapabilecek. 

 

 Peşin ödemeye imkânı elvermeyen vatandaşlarımız ise taksitli ödemeye 

geçebilecek. Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile 

yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla 

ödedikleri tutarı iade edeceğiz.” 

 

 7-Tasarruf ve Sigorta Fonuna Devredilen Şirketlerle İlgili Usul ve Esaslar 

Belirlenmiştir.    

   

 Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya kayyım 

olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun atandığı şirketlerin, şirket varlıklarının, 

malvarlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, 

satılmasına veya feshi ile tasfiyesine ilişkin olarak 17.01.2017 tarih ve 29898 sayılı 

Resmi Gazete’de usul ve esaslar yayımlanmıştır. 

 

 8-Yabancılara Türk Vatandaşlığının Sağlanması İle İlgili Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere Türk Vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve 

işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5901 sayılı Kanun ve buna bağlı 

Yönetmelikle düzenlenmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile aşağıdaki 

şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 

Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecektir. 

 

 -En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı 

gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen, 
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 -En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl 

satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

tespit edilen, 

 

 -En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca tespit edilen, 

 

 -En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarındaki mevduatı üç yıl tutma şartıyla 

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunca tespit edilen, 

 

 -En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç 

yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen kişiler, 

 

 Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacaktır. Bu düzenleme 

12.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

 9-Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Değiştirilmemiş, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri İse Artırılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununa göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetle 

ilgili seyahat giderlerinin, yapılan işin önemi ve genişliği ile mütenasip bulunmak ve 

seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile kazançtan indirileceği 

hükme bağlanmıştır. 

 

 Diğer taraftan G.V.K’nun 24/2 inci maddesinde de, Harcırah Kanunu 

kapsamında olan müesseseler yani ticari, zirai ve mesleki işletmeler ile kurumlar 

tarafından, işle ilgili seyahat yapan görevlilere, yemek ve yatmak giderlerine karşılık 

olarak verilen gündeliklerin vergiden müstesna olduğu belirtildikten sonra, bu 

gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla 

ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret 

olarak vergiye tabi tutulur, hükmüne yer verilmiştir. 

 

 Bakanlar Kurulu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler 

nedeniyle, 2017 yılında vergisiz olarak ödenebilecek harcırah gündeliğini 150,60 TL 

sı olarak belirlemiştir. Buna göre özel sektör firmaları personeline ücret seviyesi ne 

olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapacağı seyahatler nedeniyle bu 

tutarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilecektir. Bu tutarı aşan 

ödemelerin G.V.K’na göre net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması 

gerekir. Diğer ülkelere ilişkin yurt dışı harcırah gündeliklerinde değişiklik 

yapılmamıştır.  
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 10-4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre, 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para 

 Cezaları 

 

 4857 sayılı İş Kanunu işverenlere bir takım yükümlülükler getirmekte ve bu 

yükümlülüklere uyulmadığı takdirde idari para cezaları öngörülmektedir. 

Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında 

artırılmakta olup, 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir. 

 

 Anılan kanun kapsamında uygulanacak idari para cezaları Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu oran doğrultusunda artırılarak 

güncellenmiş olup, Özet Bülten ekinde tablo halinde sunulmuştur. 

 

 11-İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 

Yayımlanmıştır. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel 

maruziyetler(maruz kalma) ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların 

yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işyeri ortamında çalışanların maruz 

kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair 

yükümlülüklerini düzenleyen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları 

Hakkında Yönetmelik” 24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

 

 Anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinde; işverenlerin çalışanları işyerinde 

bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin 

ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunluluğu 

doğrultusunda iş hijyeni ölçüm, test ve analizi konularındaki yükümlülükleri 

detaylıca açıklanmıştır. 

 

 Eski yönetmeliğin(20.08.2013 tarihli) mevcut ölçüm sonuçları geçerliğini 

korumakta olup diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 12-E-Bildirge Programı İçin SGK Duyuruda Bulunmuştur. 

 

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlendiği e-Bildirge programlarına 

İnternet Explorer üzerinden giriş yapılması ve SGK tarafından yayımlanacak olan 

ikinci bir duyuruya kadar e-Bildirge programı için Chrome ve FireFox tarayıcılarının 

kullanılmaması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuru 

yayımlanmıştır. 

 

 13-Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Altı Puanlık Sigorta Prim 

Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 

 

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci 

maddesi uyarınca; sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak 

ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki kararda 
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değişiklik yapılmasına dair karar 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

 

 Yapılan değişiklik ile Ek:1 sayılı listede yer alan illerde faaliyet gösteren özel 

sektör işyerlerine, kanun kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta 

primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas 

kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle 

sigorta primi teşviki 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

Ek:1 Sayılı Listede Yer Alan İller: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, 

Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, 

Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak. 

 

 

                Saygılarımızla, 

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

 


