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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 11.10.2018 

         Sayı  : 2018/80 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

-2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar 

Kullanılarak Endeksleneceği 

 

-Dövizli İşlemlerde Taraflarca Türk Lirası Bedel Üzerinden Mutabakata Varılmaması 

Durumunda TL’ye Çevrilme İşlemleri 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

B. Konu Özetleri 

 

1. 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2018 yılı Üçüncü 

Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %14,03 olarak 

tespit edildiğini ilan etmiştir.  

Buna göre,  

-Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak 

kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak 

adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %14,03 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. 

 

-GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce 

başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan 

ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere 

devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım 

indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana 

gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  
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         2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %38,96 

olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar üçüncü geçici vergi döneminde %38,96 

oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 

2. Dövizli İşlemlerde Taraflarca Türk Lirası Bedel Üzerinden Mutabakata 

Varılmaması Durumunda TL’ye Çevrilme İşlemleri 

Döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak düzenlenmiş yürürlükteki sözleşmelerin, 

zorunlu olarak Türk parasına yeniden düzenlenmesinde tarafların mutabakata 

varmaları esastır.  

 

Mutabakat halinde TL olarak belirlenen yeni bedeller geçerlidir. Bu belirlemede 

herhangi bir döviz kuruna itibar edilebileceği gibi döviz kurundan bağımsız olarak 

yeniden bir bedel de belirlenebilir. Keza belirlenen TL bedelin, Tebliğe aykırı olmamak 

kaydıyla, hangi esaslarla ve hangi sürelerle revize edileceği de serbestçe 

kararlaştırılabilir.  

 

Ancak, taraflarca Türk parası olarak belirleme konusunda mutabakata 

varılamazsa;  

 

-Dövizli bedelin 02.01.2018 tarihinde belirlenen Merkez Bankası efektif satış kuru 

kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 02.01.2018 tarihinden 

bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması 

suretiyle belirlenir.  

 

-Buna göre, gerek 02.01.2018 tarihinden önce gerekse 02.01.2018 - 13.09.2018 

tarihleri arasında döviz cinsinden & dövize endeksli olarak düzenlenen sözleşmelerin 

TL’ye çevrilmesinde 02.01.2018 tarihli Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır.  

 

02.01.2018 tarihi itibariyle Merkez Bankasınca ilan edilen; 

 

-USD efektif satış kuru 3,7776 TL,  

 

-EURO efektif satış kuru ise 4,5525 TL  

 

tutarındadır. 

 

Dolayısıyla, sözleşmeler Türk parası cinsinden belirlenirken, USD ve EURO için 

anılan kurların esas alınması gerekmektedir. Diğer döviz türlerinde de ilgili dövizin 

02.01.2018 tarihindeki TCMB efektif satış kuruna itibar edilecektir.  

 

-Yeni bedelin Ekim 2018 başından itibaren geçerli olmak üzere 02.01.2018 

kuruyla TL’na çevrilmesi durumunda, bu endekslemenin Eylül 2018/Aralık 2017 

endeksleri arasındaki artış oranı dikkate alınarak yapılması gerekir.  

 

Ancak TL’na çevirimin 01-13 Ekim tarihleri arasındaki herhangi bir günden 

itibaren geçerli olması halinde, Kasım başında ilan edilecek Ekim ayındaki TÜFE artışının 

otuza bölünerek gün sayısıyla çarpılması suretiyle güncellenme yapılabileceğini 

düşünüyoruz.  
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Örnek:1- 2017 yılının Aralık ayı ile 2018 yılının Eylül ayı için TÜFE endeksleri sırasıyla 

327,41 ve 390,84 olarak ilan edilmiştir. 

 

2017/Aralık TÜFE endeksi…………….327,41 

 

2018/Eylül TÜFE endeksi………………390,84 

 

Buna göre;13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenmiş olup, halen yürürlükte olan 

döviz cinsinden sözleşmelerden, Tebliğ kapsamında 13 Ekim 2018 tarihine kadar Türk 

parasına çevrilmesi gerekenler için mutabakat sağlanamadığı durumda 

Ekim(01.10.2018) başı itibariyle uygulanması gereken, 

 

-USD kuru {(390,84 / 327,41) x 3,7776 =} 4,5095 TL,  

 

-EURO kuru ise {(390,84 / 327,41) x 4,5525 =} 5,4345 TL  

 

olarak hesaplanmaktadır.  

 

Dönüşümün 13 Ekim tarihli olduğu varsayıldığında, 12 günlük TÜFE artışının 

yukarıda belirttiğimiz gibi uygulanması mümkündür.    

 

Yeni belirleme yapılıncaya kadar olan sürede (yani13.09.2018-13.10.2018 

tarihleri arasında) döviz cinsinden gerçekleşmiş işlemlerin geçerli olması gerektiğini 

düşünüyoruz. Bu nedenle, şayet taraflar mutabık ise, Ekim başı itibariyle döviz cinsinden 

fatura edilmiş bedeller geçerli kabul edilerek, 13 Ekim 2018 tarihine kadar, Kasım 

başından geçerli olmak üzere TL’ye dönüşümün sağlanabileceğini düşünüyoruz.  

 

Tebliğ uyarınca, 13.09.2018 tarihinden önce düzenlenip, halen hükmü devam 

eden konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak 

belirlenen bedeller iki yıllık süre için Türk parası olarak taraflarca yeniden 

belirlenmelidir. Söz konusu taşınmazlar için, anlaşma sağlanmazsa, iki yıllık süre için 

geçerli olacak bir eskalasyon imkanı getirilmiştir. Diğer sözleşmelerde TL bedelin 

eskalasyonu ile ilgili düzenleme yapılmamış olup, bu konuda tarafların anlaşması 

esastır.  

 

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, 13.10.2018 tarihine kadar, yukarıda 

açıklandığı şekilde belirlenen TL tutar, kira yılının sonuna kadar değişmeksizin sabit 

olarak uygulanır.  

 

Bu tutar, taraflar yine anlaşamazsa, yeni kira döneminin başından itibaren 1 yıl 

süre ile uygulanmak üzere, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna 

kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 

değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir.  

 

Bu kira bir kira yılı boyunca değişmeksin uygulanır. Bir sonraki kira yılı Türk parası 

cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira 

yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat 

endeksi (TÜFE) yılık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. 
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Bu kira, (TL’ye dönüşümün 13.10.2018 tarihinde yapıldığı varsayımıyla) 13.10.2020 

tarihini geçmemek üzere uygulanmaya devam eder. Çünkü Tebliğ ile yapılan 

eskalasyon düzenlemesi iki yıllık süre için geçerlidir. Bu süreden sonra tarafların 

mutabakatı esastır.  

 

Bu açıklamalarımızı bir örnekle somutlaştıralım.  

 

Örnek:2- 2019 yılı Nisan başında kira yenileme dönemi olan ve 13.10.2018 

tarihine kadar mutabakat sağlanamayan bir çatılı işyeri kiralamasında iki yıllık 

eskalasyon uygulaması şu şekilde yapılacaktır:  

 

1.Belirleme (TL’ye dönüş) 02 Ocak 2018 tarihinde belirlenen kur 13 Ekim 2018 

tarihine kadar TÜFE ile endekslenerek belirlenir ve değişmeksizin ilk kira yenileme 

dönemi sonuna (yani 31.03.2019’a) kadar uygulanır.  

 

2. Belirleme: 01 Nisan 2019 - 31.03.2020 arası kira dönemi için sabit olarak 

uygulanacak kira, 13 Ekim 2018’den Mart 2019 sonuna kadar TÜFE ile endekslenerek 

belirlenir.  

 

3. Belirleme: 01.04.2020-13.10.2020 tarihine kadar olan dönem için sabit 

uygulanacak kira ( 01 Nisan 2019’dan Mart 2020 sonuna kadar TÜFE ile endekslenerek 

belirlenir.)  

 

İkinci yılın sonundan (13.10.2020’den) itibaren Tebliğin bu hükümleri devreden 

çıkar, tarafların anlaşmasına bağlı olarak sözleşme yürürlüğe girer. Anlaşma olmazsa 

yargı süreci başlar. İki yıl sonra kira, dövize dönmez. Çünkü yasak kaldırılmadığı sürece 

dövizli sözleşme yasağı devam edecektir.  

 

Bu arada yukarıda belirtilen iki yıllık sürenin, Ekim 2018 ayında yapılacak 

yenileme süresinden itibaren yeniden iki yıllık yeni bir sözleşme yapma mecburiyeti 

getirmediğini, bunun olsa olsa Ekim 2018’den itibaren kalan süresi iki yıldan fazla olan 

sözleşmelerin ilk iki yılı için geçerli olduğu, kalan süresi iki yıldan kısa olanlar için kalan 

süre ile sınırlı olabileceği görüşünde olduğumuzu belirtmek isteriz.  

 

Bu konularda Bakanlıkça yapılacak basın açıklamaları takip edilmekte olup, 

sizlere bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Diğer taraftan, yürürlükte olan sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesiyle ilgili olarak 

yukarda açıklanan düzenlemeler, tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için 

uygulanmaz.  
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Tebliğ uyarınca, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak sözleşme 

düzenlenmesine istisna tanınan tarafların “karşılıklı mutabakatıyla” yeni yapılacak 

sözleşmelerin veya yürürlükteki sözleşmelerin Türk parası olarak yeniden 

kararlaştırılmasını “birlikte” talep etmesi durumunda sözleşmelerde yer alan bedeller, 

yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, Türk parası cinsinden kararlaştırılabilir.  

 

       

 

 

                   Saygılarımızla 

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


