Özet Bülten
Tarih : 10.08.2017
Sayı : 2017/51
Değerli Müşterimiz;
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize
sunuyoruz.
1. Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının, İşletmelerde Eğitim/Staj Sözleşmesi’ne ilişkin duyurusu
26.07.2017 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya ilişkin bilgilendirme notu
aşağıda yer almaktadır.
-Sözleşme okul/kurum müdürü, işveren veya işveren vekili ile öğrenci reşit ise
kendisi, değilse yasal temsilcisi arasında üç nüsha düzenlenecektir.
-Sözleşmenin birer nüshası taraflara verilecektir.
-Öğrencilerin bilgi beceri ve tutumlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları ve
yetişmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl ve yaz tatillerinde toplam 40 iş günü staj
yapılacaktır.
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-Staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;
*yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan,
*yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde on beşinden,
*aday çırak ve çırağa asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret
ödenemeyecektir.
-İşletmelerde mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencilere; mesleki eğitimin
devam ettiği sürece, yürürlükteki asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak
üzere ücret ödenecektir.
Bu kapsamda 2017 yılı için işyerinde stajyer olarak bulunan öğrenciye ödenecek
aylık ve günlük ücret hesabı;
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a) 20 ve 20’den fazla işçi olan işyerleri ve aday çırak, çırak çalıştıran işyerleri
için;
-Aylık, Net asgari ücret x %30; 1.270,75 x %30 = 381,23 TL.
-Günlük, Aylık ücret / 30; 381,23 / 30 = 12,71 TL.
b) 20 den az işçisi olan işyerleri için;
-Aylık, 1.270,75 x %15 = 190,61 TL.
-Günlük, 190,61 / 30 = 6,35 TL dir.
İşletmede mesleki eğitimine ve teorik eğitimine özürsüz devam etmeyen veya
ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilecektir.
İşletmede staj yapan öğrencilerin teori eğitimini aldıkları okullarında da
devamsızlık yapması halinde bu günlere ait ücreti işverence kesilebilecektir.
Öğrenciler
sigortalanacaktır.
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İşletme yetkilileri özürsüz olarak, aralıksız üç iş günü eğitime gelmeyen öğrenciyi
en geç iki iş günü içinde okul/kurum müdürlüğüne elektronik ortamda veya yazılı olarak
bildirmek zorundadır.
2. Bazı Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu
Anonim şirketler günümüzde en önemli iktisadî ve sosyal müesseseler arasında
yer almaktadır. Söz konusu kuruluşların işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri
için kanun koyucu tarafından bunlara, kriterler belirlenmek suretiyle bazı zorunluluklar
getirilebilmektedir.
Bu kapsamda; Avukatlık Kanunu asgari sermaye miktarının beş katı veya daha
fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin, sözleşmeli bir avukat bulundurma
zorunluluğu getirmiştir. (md.35/3)
Son zamanlarda Baro tarafından, sözleşmeli avukatı bulunmadığı bilgisi edinilen
anonim şirketlere bu doğrultuda adeta “ihtar” niteliğinde yazılar gönderildiği müşaade
edilmektedir. Sözleşmesi bulunmayan şirketlerin ise doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına
işlem yapılmak üzere ihbar edildiği izlenmektedir.
Bu hükme aykırı davranan şirketlere Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli
avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük
işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî
para cezası verilmektedir. (1.777,50 x 2=3,555 TL)
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3. Otomatik Bilgi Değişimi Uygulaması
Devletlerin vergi gelirlerinin aşındırılmasını önlemek adına OECD nezdinde
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi (OBD) müessesesi oluşturulmuştur.
Söz konusu müessese kapsamında kişi ve kurumların anlaşmaya taraf olan
ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin bu kişilerin mukim oldukları ülke vergi
idareleri ile otomatik olarak paylaşılması öngörülmektedir.
Bu düzenleme ile birlikte devletler hiçbir talep gerektirmeksizin kendi
mukimlerinin diğer ülkelerdeki finansal hesap bilgilerine erişme imkânına kavuşacaktır.
Türkiye karşılıklı olarak Otomatik Bilgi Değişimini 2017 hesap dönemi bilgilerini
kapsayacak şekilde 2018 yılı Eylül ayı itibari ile başlatacaktır. Yani içinde
bulunduğumuz hesap dönemine ilişkin bilgiler karşılıklı paylaşıma konu olacaktır.
Böylece yabancı ülkelerde tasarrufu veya serveti olanların bilgileri, Gelir İdaresi
Başkanlığına gelecektir.
4. Büyük ve Orta Boy İşletmeler(BOBİ) İçin Finansal Raporlama Standardı
Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.
Bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS yerine MSUGT ve VUK prensiplerine göre
mali tgblo hazırlayan şirketlerin finansal tablolarının hazırlanmasında ve sunulmasında
uygulanacak ilave hususlar, 29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 sayılı mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
BOBİ FRS, 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde
uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup
TMS/TFRS’yi tercih etmeyen işletmelerde MSUGT ve ilave hususlar yerini alacaktır.
TMS/TFRS’yi tercih etmeyen şirketlerin Türk Ticaret Kanununca genel kurullarına
sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama
çerçevesi BOBİ FRS olacaktır.
5. Otogaz ile Diğer LPG’lerin ÖTV Miktarları Eşitlenmiş ve Otogaz Dışı
Kullanılacak LPG’lerin KDV Oranı % 18’den % 8’e İndirilmiştir.
Bilindiği üzere LPG, istenirse otogaz olarak, istenirse otogaz dışı amaçlarla(evde,
sanayide, tarımda) kullanılabilmektedir. Önceden LPG’nin KDV oranı kullanım yerine
bakılmaksızın % 18 idi.
Buna mukabil otogaz olarak kullanılan LPG’nin ÖTV miktarı, diğer amaçlarla
kullanılan LPG’ye göre daha yüksekti.
28.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10468 sayılı Kararname ile;
-Otogaz dışı amaçla kullanılan 2711.19.00.00.11 G.İ.T.P numaralı LPG’nin KDV
oranı % 18’den %8’e indirilmiştir.
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-Kullanım yerine bakılmaksızın tüm LPG’ler aynı tutarda ÖTV’ye tabi hale
getirilmiştir.
-Düzenleme 01.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
-%8 KDV ile satılabilecek LPG motorlu taşıtlarda yakıt(otogaz) olarak
kullanılmayacak olan LPG olarak tanımlanmıştır.
Kararname uyarınca 01.08.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulan ÖTV
tutarları;
G.T.İ.P No
2711.12
2711.13
2711.19.00.00.11
2711.29.00.00.11
2711.29.00.00.12

Mal Cinsi
Propan (Sıvılaştırılmış)
Bütan (Sıvılaştırılmış)
Sıvılaştırılmış petrol gazı(LPG)
Diğerleri
Propan (Gaz halinde)
Bütan (Gaz halinde)

Vergi Tutarı
(TL)
1,7780
1,7780
1,7780
1,7780
1,7780

Birimi
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram

6. Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan
Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan
Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
7033 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu gereğince; cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet
bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları için ayrı ayrı bandrol ücreti
alınmaktadır.
2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bandrole tabi cihazların oranları,
Kararnameye ekli listede yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)
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