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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 02.01.2019 

        Sayı  : 2019/1 

 

 Değerli Müşterimiz;                                                       

 

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %15,9 Olarak Belirlenmiştir. (537 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı R.G) 

 

         -Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 

Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Yayımlanmıştır. 

 

         -6360 Sayılı Kanun’la Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerle Mahalleye Dönüştürülen 

Yerlerde Uygulanan Mali Avantajların Süresi Uzatılmıştır. 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artırım Oranı %15,9 Olarak Belirlenmiştir. (537 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı R.G) 

 

          Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi (MTK), MTV Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden 

değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmektedir. 

 

          Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 

20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı 

veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.  

 

          2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiş ve 503 sıra no.lu VUK 

Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.  

 

          Bununla birlikte; 2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak 

Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin 537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

01.01.2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV 

Kanunu’nun, 

 

        -5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 

 

        -6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler, 
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        -Geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede, 

 

yer alan taşıtlar için 2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanmak üzere 

yeniden değerleme oranı %15,9 olarak belirlenmiştir. 

 

         Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri:  

 

        -01.01.2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş ise, MTV Kanunu Geçici 8. 

maddedeki tarifeye göre,  

 

       -Aksi halde MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değiştirilen 5 inci maddesindeki 

tarifeye göre vergilendirilecektir.  

 

       01.01.2018 öncesi kayıt ve tescil edilenler açısından tarifede yer alan otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans 

ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası 

değerlerinin %5'ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı 

yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır (MTV Kanunu 

geçici md. 8).  

 

          01.01.2018 sonrası kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzerleri açısından ise, bu taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve 

Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası 

değerlerinin %10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki 

aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu 

oranı %4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 

(09.07.2018 tarihinden itibaren “Cumhurbaşkanı”) yetkilidir.  

 

          Bakanlar Kurulu, MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci 

maddesinde de yer alan söz konusu yetkisi kapsamında (2004/8327 BKK ile) motorlu 

taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ilan 

edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan 

taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak 

uygulanacağını hükme bağlamıştır.  

 

          Her ne kadar anılan Bakanlar Kurulu Kararı, MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile 

değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında yayımlanmış olsa 

da, anılan değişiklik sonrasında da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle Karar’ın 2019 

yılı için de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.  

 

          Buna göre ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri 

taşıtlardan, 01.01.2018 ve sonrasında kayıt ve tescil edilenler açısından da, 2019 yılında 

uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans 

Şirketleri Birliği tarafından 2019 yılı Ocak ayında ilan edilecek kasko sigortası 

değerlerinin % 5’ ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi 

tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmalıdır.  
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2. Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 

Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 

 

          Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 

Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. (27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı R.G.)  

 

          Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak 

çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan 

sandıkların iştirakçisi olarak çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren emeklilik planına 

dahil edilecektir.  

 

          Kanun kapsamında çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan 

işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı esas alınır. Birden fazla bağımsız 

şirketin bir araya gelerek oluşturduğu şirket yapılanmalarında ise her bir şirket için ayrı 

ayrı veya toplu olarak değerlendirme yapılır.  

 

          Yapılan önemli yenilikler kapsamında, 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere 6A 

maddesi eklenmiştir.  

 

          Buna göre;  

 

         -01.01.2019 tarihinden sonra faaliyete başlayan işverenlere bağlı toplam çalışan 

sayısının beş veya üzerinde olması halinde bu çalışanlar, en geç müteakip takvim yılının 

başından itibaren,  

 

         -01.01.2019 tarihinden önce faaliyete başlamış olup çalışan sayısı bu tarihten 

sonra ilk kez beş veya üzerine çıkan işverenlere bağlı toplam sayısının beş veya üzerinde 

olması halinde bu çalışanlar, en geç müteakip takvim yılının başından itibaren,  

 

         -Çalışanlarını 6 ncı madde kapsamında emeklilik planına dahil etmiş olan 

işverenin faaliyete yeni başlayan işyerlerindeki çalışanlar da ilk ücret ödemesinden 

itibaren işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik 

şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilecektir.  

 

         -6 ncı maddede yer alan tarihlerden önce ilgili mevzuat gereği SGK’ya bildirimde 

bulunmakla birlikte, bildirim tarihini takip eden ay içerisinde işyeri faaliyetine son 

verecek işverenin, bu işyerindeki çalışanları emeklilik planına dahil etmesi zorunlu 

olmayacaktır.  

 

         -Katkı payının hesaplanması başlığı olarak değiştirilen 7. maddeye göre, 4632 

sayılı Kanun uyarınca, çalışanın ücretinden işveren tarafından kesilecek katkı tutarı, 

ilgisine göre prime esas kazancı veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü 

oranında hesaplanarak, virgülden sonraki kısım dikkate alınmayacaktır.  

 

          Değiştirilen 8 inci madde ile katkı payı kesintisine tabi olmayacak ücret ödemeleri 

belirlenerek, 8/A 8/B ve 8/C maddeleri eklenmiştir. Buna göre, çalışanların emeklilik 

aylığı ve ücret kesintisinde belirleyici olan kırkbeş yaş koşulları belirlenmiştir.  
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          Ayrıca yönetmelik kapsamında çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş olan bir 

işveren bünyesinde işe yeni başlayan çalışanlar, ilk ücret ödemesinden itibaren 

emeklilik planına dahil edileceklerdir. 8/C kapsamında getirilen önemli yenilik ise, daha 

önce işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma 

hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde 

bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edileceklerdir.  

 

          Son olarak, yeni eklenen 1 inci Geçici Madde ile çalışanların emeklilik planına 

dahil edilmesine ilişkin geçiş hükümleri belirlenmiştir. Söz konusu maddeyle;  

         -Bu maddenin yayımı tarihinden önce, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen 

tarihlere göre çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına erken dahil etmiş olan 

işverenlere bağlı çalışanlar, ücretlerinden kesinti yapılıp emeklilik şirketine intikal ettiği 

tarih itibariyle,  

 

         -Bu maddenin yayımı tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik 

planına dahil etmesi gerektiği tarihte dahil etmeyen, ancak bu maddenin yayımı 

tarihine kadar çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş olan işverenlere bağlı 

çalışanlar, ücretlerinden kesinti yapılıp emeklilik şirketine intikal ettiği tarih itibariyle,  

 

         -Bu maddenin yayımı tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik 

planına dahil etmesi gerektiği halde, bu maddenin yayımı tarihi itibariyle bu 

yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverene bağlı çalışanlar, bu maddenin yayımı 

tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde,  

 

         -Bu maddenin yayımı tarihinden önce 8/A kapsamındaki çalışanlarını otomatik 

olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde, bu maddenin yayımı tarihi 

itibariyle bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverene bağlı anılan çalışanlar, bu 

maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde emeklilik planına dahil 

edilmiş sayılır.  

 

          Bu madde kapsamında işlem tesis eden işverenler, çalışanlarını süresi içinde 

emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.  

 

3. 6360 Sayılı Kanun’la Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerle Mahalleye Dönüştürülen 

Yerlerde Uygulanan Mali Avantajların Süresi Uzatılmıştır. 

 

        6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı 

köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış, bazı yerleşim yerleri ise köy tüzel kişiliğine 

dönüştürülmüştür.  

 

          Anılan Kanun’un yine 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1/15 inci 

maddesinde ise 5 yıl süre ile emlak vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan 

vergi, harç ve katılım payları için muafiyet getirilmiştir. 

 

          Diğer taraftan, 20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 73 üncü maddesi ile 6360 

sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesine eklenen son fıkra hükmü ile 6360 sayılı Kanun’a 

göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma 
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suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek 

şekilde belirlenir.  

 

          Daha sonra 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 105 inci maddesiyle bu 

fıkrada yer alan; “31.12.2017” ibaresi “31/12/2020” şeklinde, “beş yıl” ibareleri “altı yıl” 

şeklinde değiştirilmek suretiyle uygulamanın süresi uzatılmıştır.  

 

          Bu defa 7159 Sayılı Kanun Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 6 ncı maddesi ile 6360 sayılı Kanun’un geçici 1/15 inci 

maddesinde yer alan “altı yıl süreyle” ibareleri “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil)” şeklinde, “31/12/2020” ibaresi “31/12/2022 (bu tarih dâhil)” şeklinde ve son 

fıkrasında yer alan “beş yıl süreyle” ibaresi “31/12/2022 tarihine kadar(bu tarih dâhil)” 

şeklinde değiştirilmek suretiyle uygulamaların süresi 31/12/2022 tarihine kadar(bu tarih 

dâhil) uzatılmıştır. 

 

          Bu değişiklik, 7159 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 27.12.2018 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

 

          Buna göre, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 6360 sayılı Kanun ile tüzel 

kişiliği kaldırılan köylerle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 2 nci 

maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde;  

 

         -Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile  

 

         -Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 

alınmayacaktır.  

 

          Ayrıca bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31.12.2022 tarihine 

kadar(bu tarih dâhil) en düşük tarifenin %50’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.  

 

                           Saygılarımızla 

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

 

 


