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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 08.01.2019 

         Sayı  : 2019/8 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-Gelir İdaresi Başkanlığınca Defter-Beyan Sistemi Kullanım Kılavuzları 

Yenilenmiştir. 

 

-Gelir Vergisi Kanun’unda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler 

Yayımlanmıştır. (G.V.K G.T. Seri No:305) 

 

-7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Seri 

No:5 Genel Tebliği Yayımlanmış Olup Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Hak Tanınmıştır. 

(05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı R.G.)  

 

-01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıt Bedelleri 

Artırılmıştır. (Sıra No:60 Değerli Kağıtlar Tebliği-Muhasebat ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü) 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığınca Defter-Beyan Sistemi Kullanım Kılavuzları 

Yenilenmiştir. 

 

           Bilindiği üzere Defter-Beyan Sistemi kayıtların elektronik ortamda tutulmasına 

imkan veren bir sistemdir. İdare zaman zaman sistemi revize etmektedir. 

 

           Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılı Defter Yönetimi Kılavuzu, Karşılama 

Ekranları Kılavuzu ve Defter Beyan Sistemi Sabit Kıymet Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu 

yenilenmiştir. Anılan kılavuzlara GİB portalı üzerinden e-işlemler kutucuğu, Defter-Beyan 

sistemi menüsünden ulaşabilirsiniz. 
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2. Gelir Vergisi Kanun’unda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler 

Yayımlanmıştır.  (G.V.K G.T. Seri No:305) 

 

2.1. Giriş 

 

         Gelir Vergisi Kanunu‘nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mük. 80, 82, 86, 89/15 ve mük. 

103’üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin 

olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

 

           Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5 ini aşmayan kesirler dikkate 

alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar 

artırmaya veya indirmeye yetkilidir.  

 

           Bilindiği gibi 503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılına ait yeniden değerleme 

oranı % 23,73 olarak ilan edilmiştir. Maliye Bakanlığı, 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak had ve miktarları, bir önceki yıl 

için geçerli olan tutarları yeniden değerleme oranında arttırmak suretiyle belirlemiş 

bulunmaktadır. (31.12.2018 tarih ve 3.mükerrer 30642 sayılı R.G.) 

 

2.2. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Maktu Had ve Tutarlar 

 

         -Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına İlişkin Tutar 

 

          Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2018 yılında elde 

edilen mesken kira gelirleri için 4.400 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2019 yılında 

elde edilecek kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.  

 

-Personele Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı  

 

           GVK’ nun 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin 

müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19,00 TL (KDV dahil 20,52) TL olarak 

uygulanacaktır. 2018 yılında söz konusu had 16,00 TL (KDV dahil 17,28) TL idi.  

 

-Engellilik İndirimi Tutarları 

 

           GVK’nun 31’inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 
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-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları 
 

GVK’nun 47/2’nci maddesinde yer alan basit usule tabi olmanın genel 

şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, Büyükşehir belediye sınırları içinde 

9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2018 yılında bu tutarlar sırasıyla 

7.400 TL ve 4.900 TL idi.)  

 

-Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları:  

 

           GVK’nun 48/1’inci maddesinde yer alan yıllık alım tutarı 120.000 TL, yıllık satış 

tutarı 180.000 TL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 60.000 TL, (3) 

numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 120.000 TL olarak tespit 

edilmiştir.  

 

          -Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:  
 

            GVK’nun Mük. 80’inci maddesinde yer alan ve 2018 yılı için 12.000 TL olarak 

uygulanan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 14.800 TL olarak 

tespit edilmiştir. 
 

          -Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:  

 

           GVK’nun 82’nci maddesinde yer alan ve 2018 yılında 27.000 TL olarak 

uygulanan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen arızi 

kazançlara uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.  

 

          -Tevkifat ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul 

Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 

  

           Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan, tevkifata ve istisna 

uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin 

beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılında elde edilen iratlara uygulanmak üzere 

2.200 TL olarak tespit edilmiştir. (Bu tutar 2018 yılı için 1.800 TL idi.)  
 

2.3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme 

Uygulaması 

 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hâsılatları için gün sonunda tek bir fatura 

Engellilik Derecesi 

2018 Yılında 

Uygulanan 

Tutar(TL) 

2019 Yılında 

Uygulanacak 

Tutar(TL) 

Birinci derece engelli 1.000 
1.200 

İkinci derece engelli 530 
650 

Üçüncü derece engelli 240 
290 
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düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2019 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul 

Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 

uygun görülmüştür.  

 

2.4. İndirim Oranı Uygulaması 

 

-2019 Yılına İlişkin Olarak İndirim Oranı Uygulaması 

 

Bilindiği gibi TL cinsinden elde edilen faiz gelirlerinde enflasyondan aşınmayı 

gidermek amacıyla “indirim oranı” uygulaması yapılmakta ve gelirin belli bir kısmı gelir 

kabul edilmeyerek enflasyondan arındırılmakta, indirim sonrası kalan kısım vergiye tabi 

tutulmaktaydı.  

 

Bu uygulama, Gelir Vergisi Kanunu’nun 76’ncı maddesinde 5281 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 

GVK’nun geçici 67/9 maddesi uyarınca, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her 

nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 

tarihinde yürürlükte olan hükümler geçerli olduğundan, 01.01.2006 tarihinden önce 

ihraç edilen Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri için indirim 

oranı uygulaması devam etmektedir.  

 

          Bu uygulamaya istinaden Maliye Bakanlığı 305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği’nde; 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına uygulanacak 

indirim oranının BİRDEN BÜYÜK OLMASI NEDENİYLE (%141,41), 1/1/2006 tarihinden önce 

ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) 

numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut 

İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin 

beyan edilmeyeceğini belirtmiştir. (2017 yılı gelirleri için de indirim oranı 1’den büyük 

çıkmıştı.)  

 

        -İndirim Kapsamına Giren ve İndirim Oranının 1’den Büyük Olması Sebebiyle 

Beyan Dışı Kalan 2018 Yılı Menkul Sermaye İratları 

 

          01.01.2006 tarihinden önce TL cinsinden ihraç edilen her nev’i tahvil (kamu-özel 

sektör) ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ile TKİ ve Özelleştirme İdarelerince çıkarılan 

menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim kapsamında olduğundan, 2018 yılında 

bu kapsamda elde edilen gelirler beyana konu edilmeyecektir.  

 

        -İndirim Kapsamına Girmeyen Gelirler:  

 

         Aşağıdaki gelirler indirim oranı uygulaması kapsamına girmez. 

 

        -01.01.2006 tarihinden sonra gerek TL gerekse döviz cinsinden ihraç edilmiş kamu 

kağıtlarından elde edilen faiz gelirleri (Bu faiz gelirleri üzerinden GVK’nun geçici 67 nci 

maddesi uyarınca tam mükellef gerçek kişilerde % 10 oranında stopaj yapılır. Bu 

nedenle söz konusu gelirler hiçbir hadde ve koşula bağlı olmaksın yıllık beyanname ile 

beyan edilmez. Kesilen vergiler nihai vergi olur.),  
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-01.01.2006 tarihinden önce ve sonra ihraç edilen eurobondlar ile bu tarihten 

önce yurt içinde döviz cinsinden ihraç edilen kamu kağıtlarından elde edilen faiz 

gelirleri (Bu faiz gelirleri üzerinden geçici 67’ye göre stopaj yapılmaz, 94/7’ye göre 

stopaj yapılmış sayılır. Bu gelirler beyan sınırının aşılması halinde beyana tabidir. 

Anapara kur farkları vergiye tabi tutulmaz.),  

 

-Altına veya ÜFE, TÜFE gibi başka bir değere endeksli menkul kıymetlerden elde 

edilen menkul sermaye iratları (Bunlarda değer artışları gelir sayılmaz),  

 

-Menkul kıymet yatırım fonu kâr payları (Bu gelirler üzerinden GVK’nun geçici 

67’nci maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılır. Bu nedenle söz konusu gelirler hiçbir 

hadde ve koşula bağlı olmaksın yıllık beyanname ile beyan edilmez. Kesilen vergiler 

nihai vergi olur),  

 

-Her nev’i alacak faizleri (Stopaj ve istisna uygulamasına konu olmayan bu 

gelirlerin 2018 yılında elde edilen tutarları toplamının 1.800 TL’yi aşması halinde bunların 

yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir),  

 

-Kâr payları,  

 

-Mevduat faizi, katılım bankalarından elde edilen gelirler ve repo gelirleri (Bu 

gelirler üzerinden geçici 67’nci maddeye göre farklı oranlarda stopaj yapılır. Bu 

nedenle bunlar beyan dışıdır. Kesilen vergiler nihai vergi olur.),  

 

-Ticari işletmelere dahil iratlar.  

 

3. 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Seri 

No:5 Genel Tebliği Yayımlanmış Olup Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Hak 

Tanınmıştır. (05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı R.G.)  

 

7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda 

değişiklik yapılmıştır. 

 

Değişiklik ile 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda 

bulunduğu halde; 

 

-28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 

Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, 

 

-İhlale neden olan tutarları 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri 

gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil), 

 

-Geçen süre için ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken 

geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, 

 

Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmıştır. 
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         5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 

sayılı Kanun Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

4. 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıt Bedelleri 

Artırılmıştır. (Sıra No:60 Değerli Kağıtlar Tebliği-Muhasebat ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü) 

 

Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt 

sayılmaktadır. Bu Kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak 

olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve 

bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

Buna göre, Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt 

bedelleri 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Muhasebat ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 60)” ile yeniden tespit edilmiş olup 

bazıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

                            Saygılarımızla 

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

 

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL) 

Noter Kağıtları; 

Noter kağıdı 

Protesto, vekaletname, re’sen senet 

 

13,50 

27,00 

Pasaportlar 133,50 

Sürücü Belgeleri 166,00 

Sürücü Çalışma Belgeleri 166,00 

Motorlu Araç Tescil Belgesi 148,50 

İş Makinesi Tescil Belgesi 124,00 

Banka Çekleri(her bir çek yaprağı) 8,00 

Yabancı Çalışma Belgesi 89,00 

Aile Cüzdanları 121,00 


