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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 28.12.2018 

         Sayı  : 2018/99 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda 

Bulunan "102  Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru Yapılmıştır.  

 

          -7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Yayımlanmıştır. 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda 

Bulunan "102  Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru 

Yapılmıştır.  

 

        Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 26.12.2018 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. 

 

        “1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 

2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan 

"102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen 

tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu 

Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden 

beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır.  

 

Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun 

yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun 

olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında 

verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların 

kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.” 

 

2. 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Yayımlanmıştır. 

 

       7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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         Kanunla; 

-Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak 

ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkân tanınmıştır. 

 

         Bu kişiler ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile Şubat 2019'a kadar 

ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.  

 

       -Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik 

aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürülmüştür. 

       -Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara 

yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır. 

       -Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi 

içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden 

yararlanacak. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve 

koordinat listesinde değişiklik yapılmıştır. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler 

bu kapsama dâhil edilmiştir. 

 

       -Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Aralık 2018 tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. 

Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecektir. 

Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer 

olmadığı kararlaştırılacaktır. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve 

vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir. 

       -Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Aralık 2018 tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 

2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecektir.  

      -14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel 

kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması 

gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve 

kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde 

belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecektir.  

         Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama 

süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma 

sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin 

hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacaktır. 

        -Sermaye Piyasası Kanunu'nda da yapılan değişiklikle, kooperatif merkez 

birliklerine de yer veriliyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı şekilde tanımlanıyor. Pay 

sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay 

sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya 

kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon 

lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacaktır.  
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         -Bankacılık Kanunu tarafından katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı 

sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, Kanunla 

katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkân tanınmıştır. Kanunla kira 

sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

                            Saygılarımızla 

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

 


