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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 18.06.2018 

         Sayı  : 2018/44 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan bazı 

değişiklikler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. (25.05.2018 tarih ve 30341 sayılı R.G.) 

 

 Konu başlıkları; 

 

 -Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler, 
 

 -Taşınmazlar İçin Bir Defaya Mahsus Yeniden Değerleme İmkânı Getirilmiştir. 

 -Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Kapsamı Genişletilmiştir. 

 -Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler, 
 

 -Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayolları İçin Belirlenen Geçiş 

Ücretlerini Ödemeyenlere Uygulanan İdari Para Cezası 10 Kattan 4 Kata Düşürülmüştür. 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

 Konu özetleri; 
 

1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler 
 

          1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna dayanılarak 

çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi 

almaksızın ticari faaliyette bulunanlar; 

 -50 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile 

cezalandırılacak, 

 -Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya 

kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacaktır.  

 Ancak yetkisiz olarak faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından veya 

yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi 

gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları veya işlettikleri 

anlaşılıyorsa, söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak durdurulacaktır. Durdurma 

işlemleri valiliklerce yerine getirilecektir. 

 

 Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında faaliyet izni ve/veya 

yetki verilen anonim şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 330 uncu maddesi 

kapsamında “özel kanuna tabi anonim şirket” olarak değerlendirileceği hükme 

bağlanmıştır.  

 Bilindiği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında 

“ultra vires” ilkesinin kalkması ile birlikte kural olarak, ticaret şirketleri, işletme konusu 

dışında da faaliyette bulunabilmektedir.  
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 Bunun istisnası ise Türk Ticaret Kanununun 330’uncu maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu maddede, özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında anonim 

şirketlere uygulanan genel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.  

 Yapılan değişiklikle, özel kanuna tabi anonim şirket olarak değerlendirilecek 

olan anonim şirketler, sadece 1567 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 

karar, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen ekonomik amaç ve konular kapsamında 

kurulabilecek ve faaliyet gösterebilecektir.  

2. Taşınmazlar İçin Bir Defaya Mahsus Yeniden Değerleme İmkânı Getirilmiştir. 

          Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon 

düzeltmesi en son 2004 yılında yapılmış olup, bu tarihten itibaren aranan şartlar 

oluşmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılamamış ve mükelleflerin kayıtlarında yer alan 

iktisadi kıymetler tarihi maliyetlerle kalmıştır.  

          Kanunla; Vergi Usul Kanununa eklenen madde ile bilanço esasına göre defter 

tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan 

taşınmazlarının değerlerinin, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden 

belirlenebilmesine (güncellenmesine) imkân sağlanmıştır.  

          Bir defaya mahsus olarak getirilen ve ihtiyari olan bu yeniden değerleme 

işlemlerinin mükelleflerce, 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

          Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net 

bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarının pasifte özel bir fon hesabına alınması ve 

bu tutar üzerinden % 5 oranında hesaplanan verginin kanunda öngörülen süre ve 

şekilde bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi ve ödenmesi 

gerekmektedir.  

          Bu konu önemine binaen 28.05.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Özet Bültenimizde 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkili olup, bu yetki kullanıldığında ayrıca duyurulacak ve gerekmesi 

halinde söz konusu Özet Bültenimiz güncellenecektir.  

3. Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Kapsamı Genişletilmiştir. 

           Bilindiği üzere; 7104 sayılı Kanunla, KDVK’da düzenleme yapılmak suretiyle hasılat 

esaslı vergilendirme usulü getirilmiştir. Uygulama 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek 

olup, Bakanlar Kurulu bu yetkisini henüz kullanmamıştır.  

            7144 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile hasılat esaslı vergilendirme usulünün 

kapsamı genişletilerek,  

          -Kurumlar da kapsama alınmış,  

          -Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin sektörler ve meslek grupları itibariyle 

kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.  

           Buna göre Bakanlar Kurulu, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş 

hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olacaktır.  

           Maliye Bakanlığının uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi 

bulunmaktadır. 
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4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan 

düzenleme gereğince; 

 -Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge 

veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi 

şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında,  

 -Fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve yüzde birini 

aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliğin 15 gün içerisinde 

düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilecektir.  

 Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK'ya bildirilmemesi halinde idari 

para cezası verilecektir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda ise bu süre; 

bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK'ya verilmesinden itibaren 15 gün 

olarak uygulanacaktır. 

 

5. Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayolları İçin Belirlenen Geçiş 

Ücretlerini Ödemeyenlere Uygulanan İdari Para Cezası 10 Kattan 4 Kata 

Düşürülmüştür. 

 Karayolları Genel Müdürlüğü işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün 

uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit 

edilen araç sahiplerine Genel Müdürlük tarafından,  

 Geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı 

tutarında idarî para cezası verilmekteydi.  

 7144 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile bu ceza miktarı geçiş ücretinin 4 

katına düşürülmüştür.  

 Bilindiği gibi, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş 

tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak 

ödeyenlere, Kanunda(md:30/1,5) belirtilen cezalar uygulanmamaktadır.  

 Kanunla yapılan düzenleme ile yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para 

cezaları için 15 günlük süre beklenmeyecektir.  

 Ayrıca Kanunla işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar veya erişme 

kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden yapılmış 

olan geçişlerde araç sahiplerine, 

 Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla(25.05.2018) tahsilatı yapılmamış olan para 

cezaları hakkında da cezanın 10 kat değil 4 kat uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  

                   

       Saygılarımızla 

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


