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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 06.07.2017 

        Sayı  : 2017/36 

  

 

                                                 

 Değerli Müşterimiz; 

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

1. 1.7.2017 Tarihinden Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 

Belirlenmiştir.(4.732,48 TL) 

 

 Maliye Bakanlığınca 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem 

tazminatı tavanı 4.732,48 TL olarak belirlenmiştir. 
 

2. 30.6.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek 

Kurlar 

 

 Geçici vergi uygulamasında; yabancı paraların ve yabancı para cinsinden 

olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi 

Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış 

kurları esas alınarak yapılacağı belirlenmiştir.  

 

 Buna göre, 2017 yılı ikinci geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 

30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış kurlardır. (Merkez 

Bankasının 2017/125 no.lu Bülteni)          
 

DÖVİZİN   CİNSİ DÖVİZ   ALIŞ DÖVİZ   SATIŞ EFEKTİF 

1 ABD Doları 3,5071 3,5135 3,5047 

1 Avustralya Doları 2,6842 2,7017 2,6718 

1 Danimarka Kronu 0,53744 0,54008 0,53706 

1 Euro 4,0030 4,0102 4,0002 

1İngiliz Sterlini 4,5413 4,5850 4,5381 

1 İsviçre Frangı 3,6524 3,6758 3,6469 

1 İsveç Kronu 0,41018 0,41443 0,40990 

1 Kanada Doları 2,6888 2,7010 2,6789 

1 Kuveyt Dinarı 11,5048 11,6553 11,3322 

1 Norveç Kronu 0,41726 0,42006 0,41697 

1 Suudi Arabistan Riyali 0,93516 0,93684 0,92814 

100 Japon Yeni 3,1098 3,1304 3,0983 

1 Bulgar Levası 2,0351 2,0617  

1 Rumen Leyi 0,87407 0,88551  

1 Rus Rublesi 0,05907 0,05984  

100 İran Riyali 0,01073 0,01087  
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 Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır. Banka 

hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. 

 

 Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilân edilmeyen kurların, Merkez 

Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır.   

 

3. Sigara ve Diğer Tütün Mamulleri Üzerinden Alınan ÖTV Tutarları, 

2017/Temmuz-Aralık Dönemi İçin Artırılmamıştır. 

 

 Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV, her yılın Ocak ve 

Temmuz ayında ÜFE’ye göre otomatik olarak artırılmaktadır. 2017/Temmuz-Aralık 

dönemi için maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları artırılmamıştır. 2017/Ocak ayına 

ait belirlenen tutarlar geçerliliğini korumaktadır. 

 

4. Vergi Dairelerine 250.000 TL’yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler 

Kamuoyuna İlan Edilecektir. 

 

 2017 yılında yapılacak ilan kapsamına; 31.12.2016 tarihi itibariyle, her bir 

vergi dairesine 250.000 TL ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup 30.06.2017 tarihi 

itibariyle ödenmemiş borçlular girmektedir. 

 

5. Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi Temmuz Ayında Yapılacaktır. 

 

 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi 

1 Temmuz 2017 tarihinde başlamıştır.   

 

 Vergiler; 

 

 •Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile 

 

 •Anlaşmalı bankalardan,  

 

 •Tüm vergi dairelerinden   

 

 ödenebilecektir. 

 

 Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye 

iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin GİB internet sitesi üzerinden 

anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile ödenmesi mümkündür.   

 

 İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin 

oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet 

adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.   
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6. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Temmuz Ayında Yapılacaktır. 

 

 2017 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi 1 Temmuz 

2017 tarihinde başlamıştır. 

 

 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini;  

   

 -GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak,   

 

 -GİB resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan "Borç Sorgulama ve 

Ödeme" bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka 

kartı ile,   

 

 -Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka 

şubelerine başvurarak,   

 

 -MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili 

diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak,   

 

yapabilirsiniz. 

 

 İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin 

oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet 

adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.   

 

7. 2017 Yılı Mali Tatilde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (1-20 temmuz, yirmisi dahil) 

olan süre mali tatil olarak belirlenmiştir.    

 

 Bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü başlayıp, 20 Temmuz 2017 

Perşembe akşamı sona erecektir.    

 

 Vadesi mali tatile rastlayan süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren 7 gün süreyle (27 Temmuz 2017 günü akşamına kadar) uzamış sayılacaktır.  

 

 Buna göre, vadesi 1 Temmuz 2017-20 Temmuz 2017 tarihlerine rastlayan 

beyannamelerin verilme süreleri 27 Temmuz 2017 mesai saati bitimine kadar 

uzayacaktır.   

 

 Beyan süresinin sonu 21 Temmuz 2017-25 Temmuz 2017 tarihleri arasına 

rastlayan beyannameli yükümlülüklerin beyan süresi 25 Temmuz 2017 mesai saati 

bitimine kadar uzar.   

 

 Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve 

ödemelerini normal sürelerinde yapabilirler.    
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 Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemez:   

 

 -Muhasebe kayıt süreleri,   

 

 -Bildirme süreleri, 

 

 -İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak 

davalarda dava açma süreleri. 

 

 Anılan süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.     

 

 -Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez, vergi incelemesine 

başlanamaz.    

 

 -Mali tatil süresince mükelleflerden inceleme dolayısıyla tutanak alınamaz.   

 

 -Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemez, tatil süresi 

içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemez.    

 

 -Sosyal güvenlikle ilgili bildirim, beyan ve ödeme süreleri de mali tatil 

süresince ertelenir.  

 

 -Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler 

tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil 

uygulanmaz.   

 

8. 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Borçlarının 

Kapatılması 

 

 SGK tarafından 6736 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçların tek 

seferde kapatılabileceğine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.   

 

 Duyuruda; SGK prim borçlarını taksitlendirmiş olup söz konusu taksit 

ödemelerini tek seferde kapatmak isteyen işverenlerin, banka tahsilat ekranlarında 

“83 – 6736 Yapılandırma Kapatma Tahsilat” sorgu tipini seçerek kalan taksit 

tutarlarının tamamını ödemelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 

9. ÖTV’de Diplomatik İstisna Uygulaması ile Standart Yakıt Deposu Tanımı 

Değişmiştir. 

 

 ÖTV (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; 

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların,   

 

 -Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik 

temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip 

mensuplarına,   
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 -Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve 

bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,   

 

 -Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer 

anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici 

kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına 

Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV 

uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den 

istisna edilmiştir.  

 

 Ayrıca “Standart Yakıt Deposu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

 “Standart Yakıt Deposu: TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde 

olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) 

kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt 

miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca 

dikkate alınır.), istisna uygulanacak depolar olarak tanımlanmıştır. 
  

                 Saygılarımızla, 

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


