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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 05.12.2018 

         Sayı  : 2018/91 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak İlan Edilmiştir. (30.11.1028 

tarih ve 30611 sayılı R.G. VUK G.T. Sıra No:503) 

-01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu 

Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında GİB Tarafından Duyuru 

Yayımlanmıştır. 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak İlan Edilmiştir. (30.11.1028 

tarih ve 30611 sayılı R.G. VUK G.T. Sıra No:503) 

1.1.Yeniden Değerleme Oranı 

Yeniden değerleme oranı, Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı 

dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış 

oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilmektedir (VUK Mükerrer 

Md.298/B ve C).  

Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından 503 no.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılı 

yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir.  

Söz konusu oran 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2018 - 31.12.2018) 

için de kullanılacaktır.  

1.2.Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar 

            Bu orandan etkilenen önemli düzenlemelerden bazıları şöyle sıralanabilir. 

           -VUK’nunda yer alan maktu hadler ile asgarî ve azamî miktarları belirtilmiş olan 

para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yılda uygulanan maktu had ve 

miktarlar, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 

hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. 

Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya 

veya indirmeye yetkilidir. (4369 sayılı Kanun md:414 göre) 

-Eski yatırım indirimi hükümlerinden yararlanan mükelleflerde, kazanç yetersizliği 

nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indirimi, izleyen yıllarda yeniden 

değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır. (GVK Mülga Ek:1-6) 
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-6745 sayılı Kanun’un 66. Maddesiyle KVK’nun 32/A maddesine eklenen hüküm 

uyarınca, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 

suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın 

tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanır.  

-Bilindiği gibi, GVK’nun 76 ncı maddesinde düzenlenmiş olan indirim müessesesi 

5281 sayılı Kanunla 1.1.2006 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 

geçici 67’nci maddenin 9’uncu fıkrasına göre 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş 

bulunan Devlet tahvili ve Hazine bonoları için indirim oranı uygulaması devam 

etmektedir. İndirim oranının hesabını yeniden değerleme oranı da etkilemektedir.  

-GVK’nun 89/15. Maddesi uyarınca basit usulde tespit edilen kazançların her yıl 

8.000 TL’ne (2018 takvim yılına uygulanmak üzere 9.000 TL’dir) kadar olan kısmı yıllık 

beyannamede indirim konusu yapılır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında 

artırılır.  

-GVK’nun mükerrer 123/2’inci maddesine göre, aşağıda yer alan maktu had ve 

tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde 

hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5’ini aşmayan kısımları dikkate alınmaz. 

Cumhurbaşkanı bu suretle belirlenen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya 

indirmeye yetkilidir.  

-Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı, (GVK Md.21)  

-İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, 

hizmet erbabına dışarıda yemek verme hizmeti sağlayan mükelleflere ödenen gelir 

vergisinden müstesna yemek bedeli tutarı, (GVK Md.23/8)  

-Basit usule tâbi olmanın genel şartlarından işyeri kira bedeli ölçüsü, (GVK 

Md.47/2)  

-Basit usule tâbi olmanın özel şartları, (GVK Md.48)  

-Gelir vergisi tarifesinde yer alan gelir dilim tutarları, her yıl yeniden değerleme 

oranında artırılarak tespit edilir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın yetkisi vardır. (GVK mükerrer 

md.123/3)  

-5746 sayılı Kanun’un 3/1 maddesi uyarınca, hak edilen ancak kazanç 

yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan ar-ge ve tasarım indirimi tutarı her yıl yeniden 

değerleme oranında artırılarak tespit edilir.  

-Veraset ve intikal vergisi açısından uygulanacak istisnalar yıldan yıla yeniden 

değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. (VİVK Md.4)  

-Veraset ve intikal vergisi tarifesinin matrah dilim tutarları her yıl yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın yetkisi 

vardır. (VİVK Md.16)  

-Motorlu taşıt vergileri her yıl bir önceki yıl uygulanan rakamlar yeniden 

değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın yetkisi 

vardır. (MTVK Md.10)  
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-Maktu damga vergileri her takvim yılı başından itibaren, bir önceki yıla göre 

yeniden değerleme katsayısı ölçüsünde arttırılarak tespit edilir. Ancak 

Cumhurbaşkanı’nın yetkisi vardır. (DVK Mükerrer Md.30)  

-Her bir kâğıt için hesaplanacak azamî damga vergisi tutarı her yıl yeniden 

değerleme oranında artırılır. (DVK Md.14)  

-Harç tahakkukuna konu edilecek bazı değerler, yıldan yıla yeniden değerleme 

oranı ölçüsünde arttırılarak tespit edilir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın yetkisi vardır. (HK 

Mükerrer Md.138)  

-Çevre temizlik vergileri her yılbaşında, bir önceki yıl vergi tutarı yeniden 

değerleme oranının yarısı kadar arttırılmak suretiyle belirlenir. (BGK Mükerrer Md.44)  

-Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesi uyarınca,  

-Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir 

önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için 

tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.  

-33’üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken 

hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 

49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir 

işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl 

birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen 

yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır.  

Cumhurbaşkanının, yukarıda belirtilen artış oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya 

yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkisi vardır.  

-4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ve 17 nci 

maddelerinde öngörülen idari para cezaları, her yıl yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanmaktadır.  

-İş Kanunu ve Sendikalar Kanununa göre uygulanan idari para cezaları yeniden 

değerleme oranında artırılarak belirlenmektedir.  

-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik para cezaları her yıl 

yeniden değerleme oranında artmaktadır.  

-4577 sayılı Kanunla 2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 2577 sayılı “İdari 

Yargılama Usulü Kanunu” nda yapılan değişikliklerle, bu Kanunlarda yer alan parasal 

hadlerin artışı da yeniden değerleme oranına bağlanmıştır.  

-YMM’lerce yapılan tam tasdik ve KDV iade tasdik işlemlerinde, alt firma karşıt 

incelemesine tabi tutulması gereken had, Maliye Bakanlığı’nca revize edilmediği 

takdirde, yeniden değerleme katsayısına göre artmaktadır. (3568 sayılı Kanuna ilişkin 

29 no.lu Tebliğ)  

-2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 66 ve Ek 6 ncı maddesi uyarınca, bir siyasi 

partiye aynı yıl içinde yapılabilecek ayni veya nakdi bağışın toplam tutarı her yıl 

yeniden değerleme oranında artmaktadır.  
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-Yıllık KDV iadeleri için geçerli olan asgari iade tutarı, her yıl yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle belirlenmektedir.  

-Tam tasdik yaptırmayan mükelleflerin YMM raporu ile alabilecekleri iadenin 

sınırı ve tam tasdik sözleşmesi yapmış olanların YMM raporu ile iade alma haddi 

yeniden değerleme oranı ile artırılmaktadır. (3568 sayılı Kanuna ilişkin 31 No.lu Tebliğ)  

-7/A ve 7/B seçeneklerinin kullanılması ve beyannamelere Kar Dağıtım Tablosu 

eklenmesine ilişkin hadler her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. (10 No.lu 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)  

-Kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannameleri ile muhtasar ve KDV 

beyannamelerinin SM veya SMMM’lere imzalattırılmasına ilişkin had her yıl yeniden 

değerleme oranında artırılarak tespit edilmektedir. (4 No.lu Tebliğ)  

-Kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimi için öngörülen tasdik hadleri 

yeniden değerleme oranına göre tespit edilmektedir. (3568 sayılı Kanuna ilişkin 32 No.lu 

Tebliğ)  

1.3.Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları 

          Yılı                                   Yeniden Değerleme Oranı 

        2014                                                  10,11 

        2015                                                    5.58 

        2016                                                    3,83 

        2017                                                   14,47 

        2018                                                   23,73 

 

2. 01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu 

Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında GİB Tarafından Aşağıdaki 

Duyuru Yayımlanmıştır. 

 “20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-

Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin 

kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı 

üzere;  

 

a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:  

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi 

takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar 

için bu tarih 1/1/2019’dur),  

 

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, 

ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan 

lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları 

nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)  

 

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile 

izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen 

mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)  
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c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, 

inşa ve ithal eden mükelleflere,  

 

Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren 

(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa 

olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),  

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.  

 

          Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 

yürürlüğe giren ve İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

Getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’den anlaşılacağı üzere;  

 

         İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış 

hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 01.01.2019 tarihi itibariyle e e-Arşiv 

Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.  

 

         Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar 

bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 

31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter 

uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden 

elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.  

 

         MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go  

 

         E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/  

 

         E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  

 

         Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik 

imza araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi 

olan 31.12.2018 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara 

mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.  

 

        Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine 

ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS 

kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında 

gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru 

şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri 

gerekmektedir.”  

 

                            Saygılarımızla 

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

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

