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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 12.01.2018 

        Sayı  : 2018/4 

 

 Değerli Müşterimiz;                                                       

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. 7061 Sayılı Kanunla, 6183 Sayılı Tahsilat Kanununda Yapılan Düzenlemelere 

İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.(Seri: A Sıra No:9 23.12.2017 tarih ve 

30279 sayılı R.G) 

 

 Düzenleme ile Maliye Bakanlığına bazı kamu ödemelerin ve bazı işlemlerin 

yapılması için alacaklının veya işlem sahibinin, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına ilişkin belge arama keyfiyeti 

getirilmiştir.  

 

 Buna göre yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının 

kesilerek, ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ve buna ilişkin bazı usul ve esaslar 

anılan tebliğde yer almaktadır.  

 

 Bu çerçevede aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, borcunun bulunmadığına ilişkin 

belge aranmaktadır. Bu belgeler, tanzim edildikleri tarihten itibaren 15 gün geçerlidir. 

 

 -5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu idareleri ile bu 

idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,(2.000 TL 

üzeri ödemelerde)  

 

 -Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum 

ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, 

(2.000 TL üzeri ödemelerde) 

 

 -Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet 

yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde, (2.000 TL üzeri 

ödemelerde) 

 

 -492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından 

kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan 

harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve 

liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik 

harçlarına mevzu işlemlerde,  

 

 -Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin 

harcına mevzu işlemlerde,     
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         Borcun bulunması durumunda, bu işlemler ilgili makamlarca yerine 

getirilmeyecektir. Alacak türlerinin toplam tutarının 2.000 TL’yi aşmaması halinde, idare 

tarafından borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödeme/işlemler yapılacaktır. 

 

         Tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe 

vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır. 

 

          Borçlunun talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ödenecek tutardan, 

vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede belirtilen borç tutarını aşmamak üzere 

ilgili idare kesinti yapılacaktır. 

 

         Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramadan ödeme yapanlara ve 

işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara her bir ödeme/işlem için ayrı ayrı idari para cezası 

uygulanacaktır.(2018 yılı için 4.000 TL)  

 

 15 Gün Olarak Yeniden Belirlenen Sürelere İlişkin Değişiklikler 

 

 Aşağıda belirtilen süreler 15 güne çıkartılmıştır.(01.01.2018 tarihinden geçerli) 

 

 -İhtiyati hacze itiraz süresi, 

 

 -Amme alacağının ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması süresi, 

 

 -Teminatlı alacaklarda takip süresi, 

 

 -Ödeme emrine itiraz süresi ile itirazın reddi halinde mal bildiriminde bulunma 

süresi, 

 

2. 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim M2 Değerlerine 

İlişkin Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.(26.12.2017 tarih ve 30282 

sayılı R.G) 

 

 Tebliğde Takdir Komisyonunca; 

 

 -2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim m2 

değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerin % 50’sinden fazlasını aşması 

durumunda, 

 

 -2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında 

uygulanan birim değerlerinin % 50 fazlasının esas alınacağı, 

 

 -Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergisi matrahları ile 

asgari ölçüde arsa ve arazi m2 birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler 

üzerinden hesaplanacağına, 

 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  
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3. 7061 Sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 

Genel Tebliği Yayımlanmıştır.(Seri:14) 

 

 1 Seri No’lu K.V Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler daha ziyade 7061 sayılı 

Kanunla yapılan düzenlemeleri içermektedir. Bu değişiklerden söz edilmesine değer 

olanlar aşağıda yer almaktadır. 

 

 -01.01.2018 tarihinden önceki düzenlemede, ortak dışı işlem yapmak kooperatif 

muafiyetini komple ortadan kaldırıyordu. Düzenleme ile ortak dışı işlem muafiyeti 

ortadan kaldırmamaktadır. Ancak sadece bu ortak dışı işlemler nedeniyle kooperatife 

bağlı iktisadi işletme oluşmuş sayılacak ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. (KVK 

md:4/k) 

 

 -Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası, yalnızca taşınmazlar için % 75’den, % 

50’ye indirilmiştir. Bu değişiklik 05.12.2017 tarihinden sonra satılan taşınmazlar için 

geçerlidir. Bu tarihten önce satılan taşınmazlar için istisna oranı % 75 olacaktır. İstisna 

oranı % 50’ye indirilen taşınmazlar için fona alınacak kazanç tutarı da yine % 50 

olacaktır. (KVK md:5/e) 

 

 -Finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları nedeniyle kanuni 

takibe alınmış borçlu kurumlar ile bunların kefillerinin veya ipotek verenlerin sahip 

oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan 

haklarının, bu borçlara karşılık finansal kiralama veya finansman şirketlerine devrinden 

sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmının tamamı 01.01.2018’den 

itibaren kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Diğer yandan finansal kiralama veya 

finansman şirketlerinin bu şekilde iktisap ettikleri taşınmazların satışından doğan 

kazançların % 50’lik, diğerlerinin satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı da yine 

01.01.2018 tarihinden itibaren istisna olacaktır. 

 

 -Kurumlar vergisi oranı 2018 yılından itibaren 3 yıl süreyle % 22 olarak 

uygulanacaktır. 2017 yılı kazançlarına % 20 oranı uygulanacaktır. 

 

4. Vergi Usul Kanununda 7061 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Sıra:485 No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 

 

 4.1.Tebliğ hükümlerinde yapılan değişiklikler 

 

 Düzenleme ile bilinen adresler ve tebliğ evrakının teslimine ilişkin hükümlerde 

değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 Değişiklikle MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adresi, bilinen adresler arasına 

alınmıştır. Bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan, mükelleflerin 

ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu 

değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.            
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 4.2.Bilinen adreste tebliğ 

 Mükellefin bilinen birden çok işyeri adresi varsa bilinen işyeri adreslerinden tarih 

itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit 

edilmiş olanı dikkate alınacak ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılacaktır.  

 İdare öncelikle kayıtlarını tetkik ederek kayıtlarına intikal etmiş işyeri adresi olup 

olmadığını kontrol edecek, bu kapsamda bir işyeri adresi bulunması durumunda 

tebligat bu işyeri adresinde yapılacaktır.  

          İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların; 

 -Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adresinde bulunamaması, 

 -İşini bırakması veya bırakmış addolunması, 

durumunda gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya 

kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare 

edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan 

yerleşim yeri adresinde yapılacaktır. 

 Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan adres kayıt sisteminde 

bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır. 

 4.3.Tebliğ evrakının teslimi 

 Bilinen işyeri adreslerinden tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş 

veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste 

yapılır. 

 Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir. Bu durum 

muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle 

tespit olunur. Zarfın, posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ 

yapılmış sayılır. 

 Tebliğ yapılacak olanların adreste bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) 

halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu 

durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade 

edilir. Bu takdirde tebliğ; 

 -Gerçek kişilerde kendisinin, 

 -Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, 

 -Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa 

temsilcilerinden herhangi birinin, 

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır. 

 Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir. Bu durum 

muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle 

tespit olunur. Zarfın, posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ 

yapılmış sayılır. 

 Tebliğ yapılacak olanların yerleşim yeri adresinde bulunamaması (geçici 

ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh 
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ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal 

gönderildiği idareye iade edilir. 

 Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından olayın özelliğine göre 

(zamanaşımı vs.) tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğe çıkılır. İkinci 

defa çıkarılan tebliğ evrakına, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine 

ikinci defa çıkıldığına ilişkin ibare konulur.  

 İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ 

evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer 

alan tebligat pusulası kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ 

alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir.  

 Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde 

muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması 

hâlinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde tebliğ yapılmış 

sayılır. 

 4.4. Muhatabın tebellüğden imtina etmesi 

 Bilinen işyeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın 

tebellüğden imtina etmesi durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının 

gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, 

posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı 

gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı 

tarihte yapılmış sayılır. 

 4.5.Tebliğin ilanla yapılacağı haller 

 Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır. 

 -Muhatabın bilinen adresi yoksa, 

 -Bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde 

kayıtlı bir adresi bulunmazsa, 

 -Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa, 

 -Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa 

 4.6.Adres değişikliklerinin bildirilmesi 

 Değişiklikle, mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi dairesine 

bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak işyeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni 

işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir. Tebliğe 

elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya devam 

edilecektir. 

 

                           Saygılarımızla 

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


