
 

1 
 

 

         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 12.07.2018 

         Sayı  : 2018/54 
  

 

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 1. 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı 

%8,69(yüzde sekiz virgül altmış dokuz) Olarak Uygulanacaktır. 

 

 2.15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmaların, Bildirim 

Yükümlülüğü ile İlgili T.C. Merkez Bankasınca Duyuru Yayımlanmıştır.(Denetim 

sözleşmesinin düzenleneceği son tarih 31.07.2018 dir.) 

 

 3.Gelir İdaresi Başkanlığı, İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Değişiklikler 

Hakkında Duyuru Yayımlamıştır. 

 4.Vergi Dairelerine 250.000 TL’yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna 

İlan Edilecektir. (VUK G.T Sıra No:501) 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı %8,69(yüzde 

sekiz virgül altmış dokuz) Olarak Uygulanacaktır. 

 

 Yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme 

oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi 

dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 

           2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 

8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir. 

2. 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmaların, Bildirim 

Yükümlülüğü ile İlgili T.C. Merkez Bankasınca Duyuru Yayımlanmıştır.(Denetim 

sözleşmesinin düzenleneceği son tarih 31.07.2018 dir.) 

 Bilindiği üzere; 

 

 -15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların T.C. 

Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri www.tcmbveri.gov.tr 

adresine bildirmeleri, 

 

 -Bildirimlerin; 

http://www.tcmbveri.gov.tr/
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 31 Mart dönemi için Nisan ayı sonuna kadar, 

 

 30 Haziran dönemi için Temmuz ayı sonuna kadar, 

 

 30 Eylül dönemi için Ekim ayı sonuna kadar, 

 
 31 Aralık yıllık hesap dönemi için Mart ayı sonuna kadar 

 

yapılması gerekmektedir.         

 

 Bu çerçevede T.C. Merkez Bankasınca “Önemli Duyuru”  başlığı altında  

 

“Bildirim yükümlülüğü olan firmaların 31.12.2017 tarihi itibarıyla Vergi İdaresine verilmek 

üzere hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan raporlarını iletisim@tcmbveri.gov.tr 

adresine göndermeleri gerektiği” belirtilmiştir. 

 

        Diğer taraftan Sistematik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında düzenlenmesi 

gereken denetim sözleşmesinin 31.07.2018 tarihine(son) kadar yapılacağı tabiidir. 

 

3. Gelir İdaresi Başkanlığı, İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Değişiklikler 

Hakkında Duyuru Yayımlamıştır. 

         İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 

mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 

gerçekleştirebilmesi mümkün hale gelmiştir. 

        -7143 sayılı Kanun başvuru sonucunun görüntülenmesi ve taksit ödemesinin 

yapılabilmesi,  

        -Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması,  

        -Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi,  

        -Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,  

        -Unvan değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,  

        -Ödeme emri sorgulaması yapılması ve mal bildiriminde bulunulması,  

        -Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,  

        -Kesinti bulunmayan cari dönem için muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair 

dilekçe verilmesi, 

 

        -Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,  

        -Ek faaliyete başladığına ilişkin dilekçesi verilmesi,  

        -Hisse devrine ilişkin dilekçe verilmesi,  

        -Hazır beyan sistemine erişim,  

         -Meslek mensupları ile imzalan ve geçerli olan e-beyanname sözleşme listelerinin 

görüntülenmesi,  

mailto:iletisim@tcmbveri.gov.tr
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         -Gelen evrak bilgilerine erişim sağlanması.  

          İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

4. Vergi Dairelerine 250.000 TL’yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan 

Edilecektir. (VUK G.T Sıra No:501) 

 

          Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesinde “Mükelleflerin 

vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde 

ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı’nca açıklanabilir” 

hükmüne yer verilmiştir.  

           Maliye Bakanlığı, 501 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılında açıklamanın 

nasıl yapılacağını belirlemiş bulunmaktadır.  

          Buna göre; ilan edilecek borç miktarı önceki yıl olduğu gibi 250.000 TL olarak 

belirlenmiştir.  

           2018 yılında yapılacak ilanın kapsamına, 31.12.2017 tarihi itibariyle her bir vergi 

dairesine 250.000 TL ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 30.06.2018 itibariyle 

bu borçlarını ödememiş olan borçlular girmektedir.  

          Ayrıca 01.06.2017 ilâ 31.05.2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar da 

kapsama dahil edilecektir.  

          Başka bir anlatımla; 

         -Vadesi 31.12.2017 ve/veya daha önceki tarihlerde dolmuş olup da,  

         -30.06.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve toplam tutarı her bir vergi dairesi 

itibariyle 250.000 TL veya daha fazla olan, 

         -Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı, geçici vergi, KDV 

ve vergi cezaları ile 31.12.2017 tarihine kadar işlemiş olan gecikme zamları, gecikme 

faizleri ve sair amme borçları ile 01.06.2017 ila 31.05.2018 tarihleri arasında kesinleşen 

tarhiyat tutarları toplamları tespit edilecek, söz konusu borçları ödememiş olan 

mükellefler ve borç yekûnları listelenerek, 17 Ağustos 2018 tarihinde ilgili vergi dairesinin 

ilân koymaya mahsus yerlerine asılmak suretiyle ilan edilecektir.  

           Bu listeler 17 Eylül 2018 tarihine kadar askıda tutulacaktır. Ayrıca listeler 24 Eylül 

2018–9 Ekim 2018 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 

(www.gib.gov.tr) açıklanacaktır.  

          -250.000 TL’lik haddin hesabında, sadece yukarıda kapsamı belirlenen 

kesinleşmiş vergi ve cezalar ile 01.06.2017 ile 31.05.2018 tarihleri arasında kesinleşen 

tarhiyatlar dikkate alınacak, henüz tarh edilmemiş olanlarla, davası sürenler dikkate 

alınmayacaktır.  

           Açıklamanın kapsamına,  

         -5766 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen borçlar,  

         -6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlar,  
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         -6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılması devam eden 

borçlar,  

         -6552 sayılı Kanunun geçici 2/1 nci maddesi kapsamında yapılandırılan borçlar,  

        -6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden borçlar,  

         -7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden borçlar (Kanunun 5 

inci maddesi kapsamındakiler dahil),  

         -7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlar (Kanunun 11 inci 

maddesi kapsamındakiler dahil),  

alınmayacaktır.  

          Müşterilerimizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, ilana konu vergi 

borçlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeleri, şayet böyle bir durum var ise ilanı 

önleyecek tedbirleri (ödemek, yapılandırmadan yararlanmak gibi) almaları hususlarını 

hatırlatırız. 

          Vergi borcu sorgulamasını internet vergi dairesinden yapabilirsiniz.  

 

                 Saygılarımızla 

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


