
 
 
 

1 
 
 
 

 

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

         Sayı  : 2019/2 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatılmıştır. (31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mük. 

R.G. 538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

          -15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Geçilmesi 

Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarına Af Getirilmiştir. 

 

          -Vergi ve Harçların 2019 Yılında Uygulanacak Tutarları Belirlenmiştir. 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri; 

 

1. İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatılmıştır. (31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mük. 

R.G. 538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

Uygulamada “İmar Barışı” olarak adlandırılan düzenleme ile imar mevzuatına 

veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesi 

amaçlanmaktadır.  

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal 

ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.  

Bu imkândan yaralanabilmek için 31.12.2108 tarihinde biten başvuru süresi 

31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar 

İçin; 

 

-Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15.6.2019 Tarihine Kadar,  

 

-Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30.6.2019 Tarihine Kadar, 

 

Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538) ile başvuru süresi 15.6.2019, ödeme süresi 

ise 30.6.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Geçilmesi 

Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarına Af Getirilmiştir. 

 

Bilindiği gibi, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında 

Kanunun 30/2 uncu maddesi uyarınca, erişme kontrolü uygulanan karayollarında 

kısıtlanan ve yasaklanan işler veya hareketleri yapanlar ve yaptıranlar ile koruma alanı 

içine giren hayvan sahiplerine Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel veya trafik 

polisi, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma personeli 

tarafından beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilmektedir.  

 

Söz konusu maddede yer alan idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir 

ay içinde ödenir. Bu sürede ödenmeyen geçiş ücretleri ve idarî para cezaları 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

tarafından takip ve tahsil edilir.  

 

7159 Sayılı Kanun Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna 4 üncü geçici madde eklenmek suretiyle, 

30/2 uncu maddesi uyarınca kesilen bazı idari para cezaları içi af getirilmiştir. 

 

Söz konusu maddeye göre; 

  

-02.11.2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları 

itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30/2 uncu maddesi uyarınca idari para cezası 

verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından 

vazgeçilecek, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar 

verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama ve takip giderleri taraflar 

üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.  

 

-Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yapılan tahsilatlar 28.02.2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29.03.2019 tarihine 

kadar iade edilecektir.  

 

Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

3. Vergi ve Harçların 2019 Yılında Uygulanacak Tutarları Belirlenmiştir. 

 

Bilindiği gibi, birçok vergi, harç ve benzeri mali yükümlülük yıldan yıl yeniden 

değerleme oranında artırılarak belirlenmektedir. 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 

% 23,73 olarak ilan edilmiş bulunmaktadır.  
 
        2019 yılı için sadece motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarları için Cumhurbaşkanı 

tarafından yetki kullanılmıştır. Buna göre, 2019 yılında uygulanacak MTV tutarları, 

önceki yıl için geçerli olan tutarlar 2018 yılı yeniden değerleme oranı yerine % 15,9 

oranında artırılmak suretiyle belirlenmiştir.  
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Yeniden değerleme oranı ile otomatik olarak artan vergi ve harçlara ilişkin genel 

tebliğler ise, Resmi Gazete’nin 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. mükerrer sayısında 1 

Ocak 2019 Salı gününden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.  

 

        Bu tebliğler ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

       -Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre; 

 

        2019 yılında, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras 

hisselerinde 250 bin 125 lira,  

 

        İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5 bin 760 lira,  

 

        Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından 

Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans 

oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5 bin 760 lira, 

 

olarak dikkate alınacaktır.  

 

       -Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre; 

 

        Her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 2 milyon 642 bin 810 liradır.  

 

        Maktu damga vergileri yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenmiştir.  

 

        Beyannamelere ilişkin damga vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamesi için 72,70 lira, 

kurumlar vergisi beyannamesi için 91,10 lira ve katma değer vergisi beyannamesi için 

48 lira, 

 

olacaktır.  

 

         -Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, maktu harçlar yeniden değerleme 

oranında artırılarak belirlenmiştir.  

 

         -Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından 

getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 618,60 lira olarak 

uygulanacaktır.  

 

         -Türkiye’nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2019 yılında yapacağı işlemlerde 

uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 5,30 lira 

olarak belirlenmiştir.  

 

         -Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim 

yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2019 

yılı için 14 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. (2018 yılında 11.400 TL idi) 
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        -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, ilgili kanunda yer alan vergi cezaları 

yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.  

 

        -Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre; 

 

         Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 

metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş,  

 

         Diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacaktır.  

 

         Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir 

belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki 

belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak 

uygulanacaktır.  

 

        -Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre de bazı maktu had ve tutarlar yeniden 

değerleme oranında artırılarak belirlenmiştir.  

 

         Buna göre; 

 

         Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 5 bin 400 lira,  

 

         İşverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet 

erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı KDV hariç 

19 lira,  

 

olmuştur.  

 

-2018 yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarına uygulanacak indirim 

oranı 1’den büyük çıkmıştır. Bu nedenle 2018 yılında elde edilen bu gelirler beyan 

edilmeyecektir.  

 

-Engellilik indirimi tutarları; 

 

Birinci derece engelliler için bin 200 lira, 

 

İkinci derece engelliler için 650 lira,  

 

Üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak tespit edilmiştir.  

 
-Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, 

büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak belirlenmiştir.  

 

-Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde 2019 yılında esas alınan tarife; 

 

18 bin liraya kadar yüzde 15,  
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40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20,  

 

98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira, fazlası için yüzde 27,  

 

98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, 

 

Fazlası için yüzde 35, 

 

olarak belirlenmiştir.  

 

-2019 yılı gelirleri için geçerli olacak beyan sınırı 40 bin liradır.  

 

-Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması 

gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247 bin 400 liranın altında olan 

binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi 

yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya 

mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.  

 

                            Saygılarımızla 

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

 


