
  

 

 

İstanbul, 03.07.2017 

 

DUYURU 388 

 

Konu: Döviz kurları, mali tatil, KDV iadelerinin ÖTV borçlarına mahsubu ve 7033 sayılı 

Kanun hk.  

 

1- 30.06.2017 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

30.06.2017 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna 

göre 30.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

Döviz Döviz Alış Efektif Alış 

1 ABD Doları 3,5071 3,5047 

1 İngiliz Sterl. 4,5413 4,5381 

1 İsviçre Fr. 3,6524 3,6469 

100 Japon Yeni 3,1098 3,0983 

1 Euro 4,0030 4,0002 

Not: Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış 

kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği 

göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur. 

 

2- 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması 

 

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre “Mali Tatil” 

uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü 

sona erecektir.   

Yasal düzenleme uyarınca 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 harçlar (ithalde alınan 

katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil 

uygulanmayacaktır. 

Temmuz ayındaki kimi beyan ve ödeme sürelerinin son günü aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

Beyan/Bildirim 

Son 

Beyan 

Tarihi 

Son 

Ödeme 

Tarihi 

Haziran 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin 

Özel Tüketim Vergisi 17.07.2017 17.07.2017 

Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen 

Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı 

Ödenmesi Gereken Damga Vergisi 25.07.2017 26.07.2017 

Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. 

Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyannamesi 25.07.2017 26.07.2017 

Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi 25.07.2017 26.07.2017 

2017 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri 25.07.2017 31.07.2017 

  

 



  

 

3- KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu 

 

22.06.2017 Tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:13) ile  iade hakkı 

tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan 

borçlara mahsuben iadesinin, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme 

raporu sonucuna göre yapılacağı belirtilmiştir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi 

dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecektir. Talep edilen iade miktarının 

tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin 

iade talebi yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir. 

Düzenleme Tebliğin yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine Tebliğ uyarınca KDV iade 

alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin yukarıdaki 

düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, 

münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. 

 

4- 7033 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler 

 

01.07.2017 Tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin 

Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işletmeleri ilgilendiren kimi önemli 

düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemelerden kimi aşağıda belirtilmiştir. 
 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla 

çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesine 
ilişkin hükümler ihtiva eden “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı  6. ve  “İş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7. Maddesinin yürürlüğü 4857 sayılı İş 
Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç, kamu kurumları ile 50’den az 
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir. 

 

-  6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda sanayi işletmesi tanımı genişletilerek yeniden 

yapılmıştır. Buna göre “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet 

veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen 

değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden 

yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri 

ve buraları işletenler sanayici sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden 

santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten 

işletmeler de bu madde şümulüne girer.” 
 
- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda yapılan düzenleme uyarınca sanayi işletmelerinin 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde 

alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir. 

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak 

zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline 

kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır. 

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim 

kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup 

iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle 

mükelleftir. 
 

- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa eklenen geçici 3. madde ile faaliyette olup 

olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil 



  

belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi 

gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Yine 

Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri 

ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde 

vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır. 

 

-394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

-Emlak vergisi Kanunda yapılan düzenleme uyarınca organize sanayi bölgeleri, serbest 

bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar, 

kiraya verilmemek (24.11.1994  tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı 

devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden muaf tutulmuştur. 

 

-Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişiklik uyarınca 

sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışında yüzde iki 

oranındaki TRT payı hesaplanmayacaktır. 
 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 


