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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 14.01.2019 

         Sayı  : 2019/11 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 

 

-Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Yapılan Tebligat İşlemlerinde Yeni 

Dönem 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 

 

          Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve 

banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı 

paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca 

tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz 

alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.  

 

         Maliye Bakanlığı’nca henüz yıl sonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. 

Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen ve 

31.12.2018 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Maliye Bakanlığı’nca yıl sonu kurlarına ilişkin tebliğ 

yayımlandığında ayrıca duyurulacaktır.  

 

          Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke 

paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki 

veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para 

cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 

2 nci maddesindeki g ve h fıkraları) 

 

          Ancak, Bankaların 31.12.2018 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu 

Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun 

olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.  

 

          Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye 
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Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) 

T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. 

  

          Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için 

efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar 

içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sıra 

No 
DÖVİZLER 

KUR (tl) 

1 1 ABD Doları 5,2609 

2 1 Avustralya Doları 3,7026 

3 1 Danimarka Kronu 0,80604 

4 1 Euro 6,0280 

5 1 İngiliz Sterlini 6,6528 

6 1 İsviçre Frangı 5,3352 

7 1 İsveç Kronu 0,58442 

8 1 Kanada Doları 3,8611 

9 1 Kuveyt Dinarı 17,2270 

10 1 Norveç Kronu 0,60072 

11 1 Suudi Arabistan Riyali 1,4024 

12 100 Japon Yeni 4,7547 

13 1 Bulgar Levası 3,0649 

14 1 Rumen Leyi 1,2866 

15 1 Rus Rublesi 0,07534 

16 100 İran Riyali 0,01246 

17 1 Çin Yuanı 0,76203 

18 1 Pakistan Rupisi 0,03739 
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2. Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Yapılan Tebligat İşlemlerinde Yeni 

Dönem 

         Bilindiği üzere 7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa göre yapılacak 

tebligatlarda bilinen adresler ve tebliğ sürecine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemelere ilişkin gerekli açıklamalar ise V.U.K genel tebliğde (Sıra No:485) yer 

almaktadır. 

         Tebliğ işlemleri hukuki hüküm ifade etmesi nedeniyle; 01.01.2018 tarihinden 

itibaren Vergi Usul Kanununa göre yapılan tebligatlar için bilinen adresler ve tebliğ 

sürecine ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

2.1. Tebliğ Nedir ? 

Vergi Usul Kanununa göre tebliğ; vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade 

eden hususların vergi idaresi tarafından mükellefe, bunların kanuni temsilcilerine, 

umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere bildirilmesidir. 

2.2. Tebliğ Hangi Adrese Yapılır? 

          V.U.K’na göre yapılacak tebliğler, bilinen adreslere yapılır. Bilinen adresler 

aşağıda yer almaktadır. 

         -Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri 

adresleri, 

         -Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından 

bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 

          -Adres Kayıt Sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, (adres bilgilerinizi 

www.edevlet.gov.tt üzerinden kontrol edebilirsiniz) 

 

Sıra 

No 
EFEKTİFLER 

KUR (tl) 

1 1 ABD Doları 5,2573 

2 1 Avustralya Doları 3,6856 

3 1 Danimarka Kronu 0,80547 

4 1 Euro 6,0238 

5 1 İngiliz Sterlini 6,6482 

6 1 İsviçre Frangı 5,3272 

7 1 İsveç Kronu 0,58401 

8 1 Kanada Doları 3,8468 

9 1 Kuveyt Dinarı 16,9686 

10 1 Norveç Kronu 0,60030 

11 1 Suudi Arabistan Riyali 1,3919 

12 100 Japon Yeni 4,7371 

http://www.edevlet.gov.tt/


 
 
 

4 
 
 
 

2.3. Bilinen Adreslerde Tebliğ Nasıl Yapılır? 

           Mükellefin bilinen işyeri adresinin bulunması durumunda tebliğ öncelikle bu 

adreste yapılır. Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan yerleşim yeri 

adresinde yapılır. 

2.4.Tebliğ Evrakının Teslimi Nasıl Yapılır? 

           Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf, muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ 

alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tebliğ edilir. Muhatap imza atacak kadar 

yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imzalayamayacak durumdaysa, sol elinin 

başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır. 

2.5. Tebligat Adresinde Tebliğ Yapılacak Kimse Bulunamazsa Ne Yapılır? 

          Geçici ayrılmalar dâhil olmak üzere muhatabın bilinen işyeri adresinde tebliğ 

yapılacak kimse bulunamazsa tebliğ evrakı İdareye iade edilir. Bu durumda tebliğ, 

muhatabın yerleşim yeri adresinde yapılır. 

 

          Geçici ayrılmalar dâhil olmak üzere muhatabın yerleşim yeri adresinde tebliğ 

yapılacak kimse bulunamazsa tebliğ evrakı İdareye iade edilir. İdare muhatabın 

yerleşim yeri adresine ikinci defa tebliğe çıkar.  

 

         Muhatabın yerleşim yeri adresine ikinci defa tebliğe çıkılan durumda tebliğ 

yapılacak kimse bulunamazsa, posta memuru tarafından Tebligat Pusulası kapıya 

yapıştırılır. 

 

          Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Pusulasının yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş 

içerisinde muhatabı tarafından İdare’den alınması halinde alındığı günde, bu süre 

içerisinde alınmaması halinde ise pusulanın yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde 

tebliğ yapılmış sayılır. 

 

2.6. Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi Durumunda Ne Yapılır? 

 

         Muhatabın bilinen işyeri adresinde veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına 

karşın tebellüğden imtina etmesi durumunda, posta memuru tarafından Tebligat 

Pusulası kapıya yapıştırılır. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte 

yapılmış sayılır ve tebliğ evrakı İdareye iade edilir. 

 

2.7. Posta Yoluyla Tebligat Süreci 

 

Posta yoluyla tebligat süreci idare tarafından aşağıdaki şekilde yerine getirilir. 

 

         -Tebliğ edilecek evrak, idare tarafından muhatabın bilinen işyeri adresine tebliğ 

edilmek üzere posta idaresine verilir. 

 

         -İşyeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunursa, tebliğ alındısına imza ve tarih 

konulmak suretiyle tebliğ edilir. 
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         -İşyeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunamazsa, tebligat pusulası kapıya 

yapıştırılmadan tebliğ evrakı idareye iade edilir. 

 

         -İdareye geri gelen tebliğ evrakı muhatabın yerleşim yeri adresine tebliğ edilmek 

üzere posta idaresine gönderilir.  

 

         -Yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunursa, tebliğ alındısına imza 

ve tarih konulmak suretiyle tebliğ edilir.  

 

         -Yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunamazsa, tebligat pusulası 

kapıya yapıştırılmadan tebliğ evrakı idareye tekrar iade edilir. 

 

         -İdareye geri gelen tebliğ evrakı muhatabın yerleşim yeri adresinde ikinci defa 

tebliğ edilmek üzere, tekrar posta idaresine gönderilir.  

 

         -Yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunursa, tebliğ alındısına imza 

ve tarih konulmak suretiyle tebliğ edilir. 

 

         -Yerleşim yeri tebliğ yapılacak kimse bulunamazsa, tebligat pusulası kapıya 

yapıştırılır ve tebliğ evrakı idareye geri gönderilir. Bu durumda ilgili evrakın, tebligat 

pusulasının kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı 

tarafından idareden alınması halinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması 

halinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde tebliğ yapılmış 

sayılır. 

 

         -Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden 

alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ 

alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı yaptıran idareye teslim 

eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 

 

   

                                 Saygılarımızla 

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


