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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 13.02.2017 

        Sayı  : 2017/9 

  

Değerli Müşterimiz, 
    

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yazılım Satışları, Gayrimaddi 

Hak Satışları veya Bunların Kiralanması İşlemleri Kdv İstisnası Kapsamına 

Alınmıştır. 

 

 Bu kapsamda yapılan satış ve kiralamalara ait istisna uygulaması, önceki 

KDV iade uygulamalarıyla aynı olacaktır. 

 

2- Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve 

İndirimle Giderilemeyen KDV’lerin İadesine İmkan Getirilmiştir. 

 

 Bu imkan sadece 2017 yılında imalat sanayiine yönelik teşvik belgesi 

kapsamındaki inşaat işleri ile ilgilidir. İade, yüklenilmiş ve indirimle giderilememiş 

KDV ile sınırlandırılmıştır.  

 

3- Yabancıların Çalışma İzin Başvurularında, Biyometrik Fotoğraf 

Yüklenmesi Zorunluluğu Getirilmiştir.    

  

 Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 

çalışma izin başvuruları yapılırken yabancılara ait fotoğrafların son altı ay içinde 

çekilmiş, ön cepheden, yüzü açık, kolaylıkla tanınabilecek şekilde, arka fonu beyaz 

ve biyometrik fotoğraf olması zorunlu hale getirilmiştir.   

 

4- Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Kurulmuş ve Çalışmalarına 

Başlamıştır. 

 

 Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 

yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin 

etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için, Türkiye Varlık Fonu ve 

bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere, 6741 sayılı Kanunla Türkiye 

Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur. 

 

a) Varlık Fonu Nedir? 

 

 Ulusal Varlık Fonları; çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı 

hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu tür fon, 

yönetimlerinde temel hareket noktası, varlıkları risk ve getiri dengesini gözeterek 

kazanç amaçlı kullanmaktır. Varlık fonları; ağırlıklı olarak devlet tahvillerine, hisse 
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senetlerine, yatırım fonlarına, çeşitli projelere geçici ya da kalıcı ortaklıklar yoluyla 

girerek yatırım yaparlar. 

 

b) Türkiye Varlık Fonu A.Ş’nin Faaliyet Konusu 

 

 Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi; stratejik yatırım planında belirtilen hedefler 

ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, aşağıdaki konularda 

faaliyet gösterecektir. 

 

 -Yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan 

ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya 

dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, 

türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış 

yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını, 

 

 -Her türlü para piyasası işlemlerini, 

 

 -Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi 

hakların değerlendirilmesini, 

 

 -Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi 

sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, 

 

 -Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri, 

 

 şirket tarafından, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda 

gerçekleştirecektir. Şirket ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler 

ve/veya yabancı şirketlerce yatırımlara iştirak edebilecektir. 

 

 Şirketin 50.000.000(elli milyon) TL olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme 

Fonundan karşılanacaktır. Tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden paylar 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. En az 

beş kişiden oluşan yönetim kurulu başkan ve üyeleri Başbakan tarafından 

atanmıştır. 

 

 Bakanlar Kurulunun 2017/9756 sayılı kararı ile mülkiyeti hazineye ait bazı 

taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. Ayrıca; 

 

 -T.C Ziraat Bankası A.Ş. 

 

 -Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş 

 

 -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 

 

 -Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş 

 

 -Borsa İstanbul A.Ş 

 

 -Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş 
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 Sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, 

 

 -Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin % 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi, 

 

 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 

 

 -Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 

 

            Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır. 

 

 Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait veya bu Fon'un tasarrufunda 

bulunan 3 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynak, aktarım tarihini izleyen en geç 3 ay 

içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmıştır.     

 

 Ayrıca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın KAP’da yer alan açıklamasında, 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca özelleştirme kapsam ve programında bulunan 

THY’nin yüzde 49.12, Halkbank’ın yüzde 51.11 hissesinin özelleştirme kapsam ve 

programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. 

 

5- İşverenlere, İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında 2017 Yılına İlişkin 

Sigorta Prim ve Gelir Vergisi Desteği Getirilmiştir.(773,41TL’ye kadar) 

 

a) Sigorta Primi İşveren Desteği;   

 

 İşverenlerce 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 

işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün 

sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin S.G.K’ya 

ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle, 

destek ödemesi yapılacaktır. 

 

b) Gelir Vergisi Desteği; 

 

 İşverenlerce 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 

işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 

yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet 

eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi 

uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden 

tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. 

 

c) Damga Vergisi Desteği; 

 

 Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait 

damga vergisinin, aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden 

kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir. 

 

 Bu destekten yararlanmak için; 

 

 -İşçinin 1 Şubat 2017 tarihinden sonra işe alınması, 
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 -Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olması, 

 

 -İşe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması, 

 

 -İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış olması, 

 

 -S.G.K’ya borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırılmış olması, 

 

 -Aylık prim ve hizmet belgelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 

yasal süresi içerisinde vermiş olması gerekir. 

 

 Örnek 1: Bay (A), 01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırmak üzere Bay 

(Z) i işe almıştır. Bay (A), desteklerden yararlanma şartlarını taşımaktadır. Ayrıca Bay 

(Z) bekâr olup çocuğu bulunmamaktadır. 

Brüt Ücret 1.777,50 TL 

SGK Primi İşveren Payı (%20,5)* 364,39 

İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2) 35,55 

SGK Primi İşçi Payı (%14) 248,85 

İşsizlik Sigortası Primi (%1) 17,78 

Gelir Vergisi Matrahı 1.510,87 

Gelir Vergisi (%15) 226,63 

Asgari Geçim İndirimi 133,31 

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 93,32 

Damga Vergisi 13,49 

Net Ücret 1.404,06 

  

 Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Bay (A), yanında 

çalıştırdığı asgari ücretli Bay (Z) için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu'na 

666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen, 

teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22 * 30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 

93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından 

Sosyal Güvenlik Kurumu-na ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi 

bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

 Örnek 2: Bay (E), 01.02.2017 tarihinde brüt 3.000 TL ücretle çalıştırmak üzere 

Bay (Y) i işe almıştır. Bay (E), desteklerden yararlanma şartlarını taşımaktadır. Ayrıca 

Bay (Y) bekâr olup çocuğu bulunmamaktadır. 
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Brüt Ücret 3.000,00 TL 

SGK Primi İşveren Payı (%20,5) 615,00 

İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2) 60,00 

SGK Primi İşçi Payı (%14) 420,00 

İşsizlik Sigortası Primi (%1) 30,00 

Gelir Vergisi Matrahı 2.550,00 

Gelir Vergisi (%15) 382,50 

Asgari Geçim İndirimi 133,31 

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 249,19 

Damga Vergisi 22,77 

Net Ücret 2.278,04 

 

 Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Bay (E), yanında 

çalıştırdığı asgari ücretli Bay (Y) için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.125 

TL ve Vergi Dairesine 271,96 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen, teşviklerden 

yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL Gelir 

Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal 

Güvenlik Kurumuna 458,40 TL ve Vergi Dairesine 165,15 TL ödenmesi 

gerekmektedir. 

 

  

                Saygılarımızla, 

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


