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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 06.07.2018 

         Sayı  : 2018/53 
  

 

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -29.06.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı 

% 9,75’ten, % 19,50’ye Çıkarılmıştır. 

 

         -01.07.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 5.434,42 TL 

Olarak Belirlenmiştir. 

         -01.07.2018 Tarihinden İtibaren Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım 

Sağlayacak İşyerlerinin Kapsamı, 

         -Sigara ve Diğer Tütün Mamulleri Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarına İlişkin 

2018/11999 Sayılı B.K.K Yayımlanmıştır. 

         -30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar, 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 29.06.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı 

% 9,75’ten, % 19,50’ye Çıkarılmıştır. 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı bir Tebliğ (RG.29.06.2018 

- 30463) ile iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, 

vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.  

          Söz konusu Tebliğle;  

         -Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine 

uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75’ten % 18,50’ye  

         -Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75’ten % 19.50’ye 

çıkarılmıştır.  

          Belirlenen oranlar 29.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

          Sıra No:238 VUK Genel Tebliği’ne göre; 

         -Vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran üç aylık resmi iskonto 

haddi olmayıp yıllık avans faizi olduğundan,  
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           Bu değişiklikle 29.06.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas 

alınacak oran,  

           Senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, % 9,75’ten % 

19.50’ye çıkmış bulunmaktadır.  

           Buna göre, 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran 

belirleninceye kadar, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont 

işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, bu yeni oran (%19,50) 

kullanılacaktır.  

           Bilindiği gibi, döviz cinsinden senetlerin reeskontuna, senette faiz oranı yazılı 

değilse LİBOR esas alınmaktadır. 31.12.2020 tarihine kadar vadeli çeklerde de reeskont 

uygulaması mümkündür.  

            Bu değişiklik, ticari işlerde 01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak kanuni 

temerrüt faizi oranını da kendiliğinden % 19,50 olarak değiştirmiştir.  

            Bilindiği gibi TCMB’nin 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz 

oranının kanuni faiz oranından yüksek olması halinde, arada sözleşme olmasa bile ticari 

işlerde temerrüt faizi olarak kısa vadeli avans faiz oranı geçerli olmaktadır.  

            Halen geçerli olan kanuni faiz haddi 2005/9831 sayılı BKK ile belirlenmiş olan yıllık 

% 9 olmakla beraber 30.06.2017 tarihinden önce kısa vadeli avans faiz oranı %5 veya 

daha fazla farklı olacak şekilde değiştirildiği için, 01.07.2018’den itibaren kanuni 

temerrüt faizi olarak yeni oran (%19.50) uygulanacaktır.  

            Çünkü ticarî işler açısından kanunî temerrüt faizi sayılan kısa vadeli avans faizi 

oranının, 30 Haziran günü itibariyle, önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faizi 

oranından beş puan veya daha çok farklı olması halinde, yılın ikinci yarısında 30 Haziran 

günü geçerli olan oranın uygulanması gerekmektedir.  

2. 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 5.434,42 TL 

Olarak Belirlenmiştir. 

          01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 

5.434,42 TL olarak belirlenmiştir. Yeni kıdem tazminatı tavanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sıra No:8 sayılı Genelge ile 

duyurulmuştur. 

3. 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım 

Sağlayacak İşyerlerinin Kapsamı 

          4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik 

olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüş olup;  

           -Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,  

           -Çalışan sayısı 250 - 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer 

alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında 

çalışanlar, 01.04.2017 tarihinden itibaren, 

işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmişlerdir.  
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           01.07.2018 tarihinden itibaren ise, çalışan sayısı 10 - 49 arasında olan bir işverene 

bağlı olarak özel sektörde çalışanlar işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine 

otomatik olarak dahil edilmişlerdir.  

          Çalışan sayısı 5 - 9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 

01.01.2019 tarihinden itibaren, işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine 

otomatik olarak dahil edileceklerdir.  

          Ayrıca belirtmek gerekir ki; çalışan sayısının tespitinde kapsama alınma tarihleri 

itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınmakta ve birden fazla 

işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı dikkate alınmaktadır. 

4. Sigara ve Diğer Tütün Mamulleri Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarına İlişkin 

2018/11999 Sayılı B.K.K Yayımlanmıştır. 

          2018/11999 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara ve diğer tütün mamulleri 

üzerinden alınan; maktu ve asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları ile ÖTV 

oranında değişiklik yapılmıştır. (30.06.2018 tarih ve 304646 sayılı R.G.)  

         Anılan değişiklik ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listenin "B" 

cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin, maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları 0,96 ila 9,5 

kuruş aralığında arttırılmış, nispi vergi (ÖTV oranı) ise % 2,25 oranında azaltılmıştır.  

         Söz konusu Karar’ın 2’inci maddesi uyarınca; Karar’da yer alan mallar ile 

4813.10.00.80.00 GTİP no.lu malların asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları, “2018 yılı 

Temmuz-Aralık” ve “2019 yılı Ocak-Haziran” dönemlerinde, fiyat endeksindeki değişim 

oranında yeniden belirlenmeyecektir. 

5. 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 

       Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde; yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve 

alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi 

döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak 

yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)  

 Buna göre; 2018 yılı ikinci geçici vergi dönemi (1.1.2018 – 30.6.2018) için 

uygulanacak kurlar, 30.06.2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 

ve 29.6.2018 günü saat 15.30’da belirlenmiş kurlardır. (Merkez Bankasının 2018/125 no.lu 

Bülteni) 

Sıra 

No 
DÖVİZİN CİNSİ 

DÖVİZ ALIŞ   DÖVİZ SATIŞ  

 

EFEKTİF ALIŞ 

1 1 ABD Doları 4,5607 4,5690 4,5575 

2 1 Avustralya Doları 3,3600 3,3819 3,3445 

3 1 Danimarka Kronu 0,71132 0,71481 0,71082 

4 1 Euro 5,3092 5,3188 5,3055 

5 1 İngiliz Sterlini 5,9810 6,0122 5,9768 

6 1 İsviçre Frangı 4,5790 4,6084 4,5721 
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 Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır. Banka 

hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (283 sıra no.lu 

VUK Genel Tebliği)  

 Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilân edilmeyen kurların, Merkez 

Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır. 

  

                 Saygılarımızla 

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

7 1 İsveç Kronu 0,50674 0,51199 0,50639 

8 1 Kanada Doları 3,4419 3,4574 3,4292 

9 1 Kuveyt Dinarı 14,9793 15,1753 14,7546 

10 1 Norveç Kronu 0,55807 0,56182 0,55767 

11 1 Suudi Arabistan Riyali 1,2161 1,2183 1,2069 

12 100 Japon Yeni 4,1117 4,1390 4,0965 

13 1 Bulgar Levası 2,6993 2,7346  

14 1 Rumen Leyi 1,1329 1,1477  

15 1 Rus Rublesi 0,07229 0,07324  

16 100 İran Riyali 0,01065 0,01079  


