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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 31.05.2018 

         Sayı  : 2018/36 
  

Değerli Müşterimiz;                 

 

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması Üç Ay 

Daha Ertelenmiştir. 

 

          Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile 

01.07.2018 tarihi 01.10.2018 olarak değiştirilmek suretiyle genel uygulamaya başlama 

tarihi üç ay daha ertelenmiştir.  

 

          Tebliğ ile yapılan diğer düzenlemeler ise aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

         -İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesinin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmesine ilişkin 

düzenleme kaldırılmıştır. (4447 Sayılı Kanun ek md:5) 

 -Pilot iller olan Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde bulunan mükellef ve 

işverenlerce, bu illerin dışındaki başka illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri 

veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların stopajları ve primleri, birleştirilmiş 

beyanname ile yetkili vergi dairesine gönderilecektir.  

 -Pilot iller olan Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde istihdam edilmekle 

birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu iller dışında yapılan çalışanların stopajları 

ve primleri, eskiden olduğu gibi ayrı ayrı vergi dairesine ve SGK’na verilecektir.  

2. 2019 Yılı Sonuna Kadar İmalatta, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde 

Kullanılmak Üzere veya Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satın Alınan Yeni 

Makine-Teçhizatta Amortisman Sürelerinin Yarıya İndirilmesine Yönelik 

Düzenleme 

 7103 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren;  

 -Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde, 

 -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,  

 -5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun, 

 -6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun, 

kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce, 

 Münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 
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 -2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat, 

 -Aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina 

ve teçhizat, 

için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen 

faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. 

 Bu düzenleme ile ilgili 497 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği de 

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 Kanun hükmü ve Tebliğ ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda yarı süreli 

amortisman olarak adlandırabileceğimiz bu uygulamaya ilişkin açıklamalar aşağıda 

yer almaktadır.  

 2.1.Uygulamadan yararlanılabilecek makine-teçhizat alımları 

 Yarı süreli amortisman uygulamasından yararlanılabilecek makine–teçhizat 

alımları aşağıda açıklanmıştır. 

 2.1.1.Alıcının özelliği itibariyle;  

 -Sanayi sicil belgesini haiz olanların, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak 

üzere aldıkları ve sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makine-teçhizat,  

 -4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette 

bulunanların, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere 

aldıkları yeni makine-teçhizat,  

 -Yatırım teşvik belgesini haiz olanların, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi 

kapsamında aldıkları makine-teçhizat, 

yarı süreli amortisman uygulamasından yararlanabilirler.  

  2.1.2.İktisap tarihi itibariyle;  

 Uygulamadan 01.5.2018-31.12.2019 tarihleri arasında iktisap edilen yeni 

makine-teçhizat yararlanabilir. Bu tarihler dışında iktisap edilenler uygulamadan 

yararlanamaz.  

 Diğer yandan yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan yeni makine-teçhizatın 

bu tarihlerin yanı sıra bir de belgenin geçerlilik süresi dahilinde iktisap edilmesi gerekir.  

 Belli bir imalat-montaj-kurma devresi geçirerek aktifleştirilen makine teçhizatın 

durumu hakkında tebliğde herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.  

 Örneğin bir imalat hattı yatırımında, bir kısım makine-teçhizatın alımına ve 

montajına 01.5.2018 tarihinden önce başlanıldığı ve bu imalat hattının 31.12.2019 

tarihine kadar tamamlanarak aktifleştirildiği bir durumda, 01.5.2018 tarihinden önce 

alınıp imalat hattının maliyetine giren harcamaların durumu veya yatırımına 01.5.2018 

den sonra başlanıp da 31.12.2019 tarihine kadar bitirilemeyen (aktifleştirilemeyen) 

makine-teçhizatın durumu belli değildir. 

 İktisadi ve teknik bütünlük arz eden makine-teçhizat yatırımlarının bir bütün 

olarak aktifleştirildiği ve aynı oranda amortismana tabi tutulması gerektiği göz önüne 
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alındığında, o makine teçhizatın maliyet bedelinin bir kısmının tam süreli bir kısmının da 

yarı süreli olarak itfa edilmesi mümkün görünmemektedir.  

 Anlaşılan odur ki belli bir kurulum sürecinden geçen makine-teçhizat 

yatırımlarında o makine-teçhizata ait harcamaların da aktifleştirme tarihinin de bahse 

konu tarih aralığında olması gerekecektir. 

 Diğer yandan makine-teçhizatın alındığı tarih itibariyle yatırım teşvik belgesi 

başvurusunun yapılmış olması veya belge süresinin bitmemiş olması,  

 

 İmalat kapsamındaki alımlarda sanayi sicil belgesine sahip olunması (belge 

tarihinin geçmiş olması durumunda sonradan güncellenmesinin, iş bu uygulamaya 

engel olmadığını düşünmekle birlikte sanayi sicil belgelerinin günü geçirilmeden 

güncellenmesinde fayda vardır) da gerekir.  

 

  2.1.3.Makine-Teçhizatın özelliği itibariyle; 

 

 -Yarı süreli amortisman uygulamasından yararlanacak makine-teçhizatın her 

şeyden önce yeni olması gerekir. Kullanılmış makine-teçhizat bu uygulamadan 

yararlanamaz. Ancak test çalışmaları amacıyla çalıştırılmış bulunan makine-teçhizat 

kullanılmış sayılmaz.  

 

 -Yarı süreli amortisman uygulaması bakımından makina ve teçhizat, 

amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile Ar-Ge, yenilik 

ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile bunların eklentileri 

ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade etmektedir.  

 

 -Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar 

bakımından, iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle 

yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makina-teçhizat niteliğinde olması 

gerekmektedir.  

 

 -Aşağıda sayılan iktisadi kıymetler bu düzenleme kapsamında 

değerlendirilmemektedir.  

 

 *Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,  

 

 *Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, 

koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,  

 

 *Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve 

çekici gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile 

karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte 

kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli 

olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, 

vinçler, tarım makinaları ve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen 

ambulanslar, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan 

terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç).  
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          Sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullanacakları 

makine-teçhizatın mutlak suretle 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki 

listede yer alması gerekir.  Söz konusu liste bültenimiz ekindedir. 

 Bu listede yer almayan makine teçhizat yarı ömürlü amortisman 

uygulamasından yararlanamaz. Ancak yatırım teşvik belgesi kapsamında alınanlar ile 

4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette 

bulunanların, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere 

aldıkları makine-teçhizatın bu ek listede yer alması gerekmez.  

 2.2.Uygulamanın Kapsamı 

 Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinden;  

 -Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak 

üzere, 

 -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji 

geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,  

 -5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 

 -6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında 

faaliyette bulunanlar, 

münhasıran Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 

 -Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi 

kapsamında, 

KDV’den müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makine ve teçhizat için ilgili 

düzenlemeden yararlanabilecektir. 

 Sanayi Sicil Belgesini haiz olanlar, kapsamı 2018/11674 sayılı B.K.K ile belirlenen 

makine ve teçhizat için söz konusu uygulamadan yararlanabilecektir. Ancak makine 

ve teçhizatın iktisap edildiği tarih itibariyle sanayi sicil belgesine sahip olunması 

gerekmektedir. 

 2.3.Uygulamada süre 

 Uygulama kapsama giren mükellefler, 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 2019 yılı 

sonuna kadar iktisap edecekleri makine ve teçhizat için faydalanabileceklerdir. 

31.12.2019 tarihinden sonra iktisap edilen makine ve teçhizat için anılan uygulamadan 

yararlanılamayacağı tabiidir. 

 2.4.Amortisman oran ve sürenin hesaplanması 

 VUK’nun Geçici 30 uncu maddesiyle; madde kapsamına giren mükelleflerce 

maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için 

uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı 

ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine olanak 

sağlanmıştır.  
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 Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması 

halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere 

uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir.  

 Örneğin amortisman süresi 5 yıl olarak belirlenmiş olan bir makinenin yarı süreli 

amortisman uygulamasındaki itfa süresi (5/2=) 2,5 yılın tama iblağ edilmesi ile 3 yıl 

olacaktır.  

 Belirlenmiş olan oran ve sürelerin izleyen yıllarda değiştirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır.  

 Söz konusu uygulamadan, madde kapsamına giren iktisadi kıymet için ilk kez 

amortisman ayrılacağı hesap döneminden itibaren yararlanılabilecektir. Düzenleme 

kapsamındaki bir makina–teçhizat için ilk kez ayrılan amortismanın genel esaslara göre 

olması, diğer bir ifade ile bu uygulamadan yararlanma tercihinde bulunulmaması 

halinde, izleyen dönemlerde bu uygulamadan yararlanılabilmesi mümkün değildir.  

 Uygulama kapsamında iktisap edilen bir iktisadi kıymetin faydalı ömrünün 

Maliye Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda mükelleflerce söz 

konusu iktisadi kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider 

yazılabilecektir.  

 Düzenleme ile getirilen uygulamadan faydalanacak makina ve teçhizat için, 

bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından normal veya azalan bakiyeler 

usulü ile amortisman usullerinden biri seçilerek, amortisman ayırma hakkına sahip diğer 

mükelleflerce de normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılabilecektir.  

 Azalan bakiyeler usulünün uygulandığı durumlarda, yarı süreli amortisman 

uygulamasındaki amortisman oranının ikiyle çarpılması sonucu çıkacak oranın %50 yi 

geçmesi durumunda maksimum %50 oranı uygulanabilecektir.  

 Diğer yandan bu uygulamadan yararlanılmasına bağlı olarak belirlenen ve 

uygulanmasına başlanılan amortisman oran ve süreleri, izleyen dönemlerde 

değiştirilemez. Dolayısıyla, söz konusu madde kapsamında amortisman ayırmaya 

başlandıktan sonra ilgili makina-teçhizat için genel esaslara göre bulunacak 

amortisman oran ve sürelerine dönülmesi veya bunun tersinin uygulanması mümkün 

değildir.  

 Uygulamadan faydalanılması ihtiyaridir. Uygulamadan yararlanmak isteyen 

mükellefler, bu yöntemi uyguladıklarını kanuni defter, amortisman listeleri ve 

beyannamelerinde belirtmeye mecburdurlar. 

          İktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin; amortisman listelerinin 

herhangi bir sınıflamasında yer almaması durumunda, iktisadi kıymetlere uygulanacak 

amortisman oranları mükelleflerin müracaatı üzerine Maliye Bakanlığınca 

belirlenmektedir. 

Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31.05/.018 tarihinde 30.000 TL ye 

(katma değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi kapsamında cam 

ürünleri imalatında kullanılan yeni bir makina satın almış olup, söz 

konusu makinanın faydalı ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir. 
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Mükellefin getirilen uygulamadan faydalanmak istemesi durumunda söz konusu 

iktisadi kıymetin faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak hesaplanacak, sürenin küsuratlı 

çıkması nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle faydalı ömür 3 yıl 

olarak belirlenecektir. 

 

a) Mükellefin normal amortisman usulünü seçmesi: 

 

Amortisman oranı : 1/3 = %33,33 

 

Yıllık amortisman tutarı: 30.000 x %33,33 = 10.000 

 

Normal Amortisman Yöntemine Göre Yıllık Amortisman Tablosu 

Yıllar 

 

Amortismana Esas 

Değer 

Amortisman 

Oranı 

İlgili Yılda Ayrılacak 

Amortisman Tutarı 

2018 30.000 % 33,33 10.000 

2019 30.000 % 33,33 10.000 

2020 30.000 % 33,33 10.000 

 

b) Mükellefin azalan bakiyeler usulünü seçmesi: 

 

Amortisman oranı: 1/3 = %33,33 x 2 = %66,66 (Azalan bakiyeler usulünde 

uygulanacak amortisman oranı V.U.K’nun mükerrer 315 inci maddesi uyarınca %50 

oranını geçemeyeceği için amortisman oranının %50 olarak uygulanması 

gerekmektedir) 

 

 

3. Yabancı Para Nakdi Krediler ile Dövize Endeksli Kredileri 15 Milyon ABD Doları 

ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama ve Sisteme 

Yükleme Süresi 30.06.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

 

          Bilindiği gibi, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler 

ile dövize endeksli kredileri toplamı 15 milyon ABD Doları ve üstünde olan firmaların 

Merkez Bankasına sürekli bildirim ve bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü 

bulunmaktadır.  

           Sistem kapsamındaki yükümlü firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun 

olarak hazırlanan verileri, veri formunu kullanmak suretiyle üç aylık bilanço dönemlerini 

takip eden belirli tarihler arasında Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne giriş yaparak 

bildirmek zorundadırlar. Girişi yapılan veriler, yetkili bağımsız denetim kuruluşu veya 

bağımsız denetçi tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır.  

Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Yıllık Amortisman Tablosu 

Yıllar Amortismana Esas 

Değer 

Amortisman 

Oranı 

İlgili Yılda Ayrılacak 

Amortisman Tutarı 

2018 30.000 % 50 15.000 

2019 15.000 % 50 7.500 

2020 7.500 - 7.500 
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Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 / 4 üncü 

maddesi uyarınca, bildirim yükümlülüğü olan firma, yükümlülüğün başladığı tarihten 

itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmak zorundadır. 

 

          Yönetmeliğin 9/4 üncü maddesi uyarınca firma; veri bildirimlerini gerçekleştirirken 

sisteme girmiş olduğu verileri, denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden kullanıcı olarak 

belirlemektedir. Denetçi ile imzaladığı sözleşmenin bir örneğini de sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 

          Buna göre, yükümlülüğü Mart 2018 itibariyle başlayan firmaların Mayıs ayı sonuna 

kadar bağımsız denetçi ile sözleşme imzalayıp bu sözleşmeyi Sisteme yüklemek 

zorunluluğu bulunmaktadır.  

          Ancak Merkez Bankası, ilk dönem olması dolayısıyla bu kapsamda düzenlenmesi 

gereken denetim sözleşmesinin son tarihinin 30.06.2018 tarihine kadar uzatıldığını 

internet sitesinden duyurmuştur.  

          Buna göre, 31 Mart 2018 itibariyle yükümlülüğü başlayan firmalar 30 Haziran 2018 

tarihine kadar bağımsız denetim sözleşmesi imzalamak ve bu sözleşmeyi Sisteme 

yüklemek zorundadırlar.  

 

 

                                          Saygılarımızla 

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


