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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 05.02.2019 

         Sayı  : 2019/19 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:505, 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı R.G.)  

 

          -2019 Yılı Asgari Ücret Desteği 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:505, 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı R.G.)  

 

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.  

Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca, 2018 yılı sonu itibariyle değerlemeye 

esas alınacak kurlar, 505 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.  

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

paralarının değerlenmesinde dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki döviz cinsinden 

yabancı paralar için (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut 

yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz alış kuru 

uygulanır. 

 

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

Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye 

Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) 

T.C. Merkez Bankası’nca 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.  
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          505 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen kurlar, ekli listedeki 

gibidir. 

2. 2019 Yılı Asgari Ücret Desteği 

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 78’inci 

madde eklenerek, 2019 yılında sağlanacak asgari ücret destek tutarı ve koşulları 

belirlenmiştir. (30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı R.G.) 

 

         -2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk Lirası 

ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 

2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 

sayısının,  

 

         -2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2019 yılı Ocak ile Aralık 

ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, 

işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan karşılanacaktır. 

 

          5510 sayılı Kanunun 4/a’üncü maddesine tabi olarak çalışanların prime esas 

günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri 

uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası 

olarak, 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki 

katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan 

işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için belirlenecek günlük kazanç 271 Türk lirası 

olarak dikkate alınacaktır.  

 

          Yapılan düzenleme ile belirtilen işyerlerinin tespitinde ise; 2018 yılı Ocak ile Kasım 

ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/1-a üncü maddesi 

kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; beş 

yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için 

günlük 3,36 Türk lirası destek sağlanır.  

 

          Bu Kanun ile daha önce uygulanmakta olan asgari ücret desteği uygulamasında 

değişikliğe gidilmiştir. Yeni uygulama ile destek tutarları bir önceki senenin ortalama 

çalışan sayısı dikkate alınarak belirlenecek olup en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari 

ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.  

 

          Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar 

ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılan ayı takip eden 

ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır. 2018 yılından önce bu Kanun 
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kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında da 

toplam prim ödeme gün sayısı hükmü uygulanacaktır.  

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı 

ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının 

belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının 

öngörüldüğü işçilikler için, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu 

idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.  

 

           Ayrıca, muvazaalı işlem tesis ettiği tespit edilen veya sigortalıların prime esas 

kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen 

işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme 

zammıyla birlikte geri alınacak ve asgari ücret desteği kesilecektir.  

 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ile Aralık 

aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde 

ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve 

incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının 

fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde asgari ücret 

desteğinde faydalanılamayacaktır. 

 

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48inci maddesine göre tecil ve 

taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra 

hükmünden yararlandırılacaktır.  

 

Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 

 

                   

          Saygılarımızla 

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


