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        ¥ z e t   B ¿ l t e n 
        Tarih  : 27.01.2020 

        Sayĕ  : 2020/ 20 

 

 Deķerli M¿ĺterimiz;                                                       

  

 Son g¿nlerde mevzuatĕmĕzda meydana gelen geliĺmeler, konu baĺlĕklarĕ 

itibariyle aĺaķĕdadĕr. 

 

A- Konu Baĺlĕklarĕ; 

 

 -31.12.2019 Tarihi ĸtibariyle Yapĕlacak Deķerlemede Uygulanacak Kurlar (VUK 

Genel Tebliķi Sĕra No:516) 

 

 -4857 Sayĕlĕ ĸĺ Kanuna Gºre 2020 Yĕlĕnda Uygulanacak Olan ĸdari Para Cezalarĕ, 

 

 -6331 Sayĕlĕ ĸĺ Saķlĕķĕ ve G¿venliķi Kanunuõna Gºre 2020 Yĕlĕnda Uygulanacak 

ĸdari Para Cezalarĕ, 

 

           Sºz konusu geliĺmeleri konu baĺlĕklarĕ altĕnda ºzetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B-  Konu ¥zetleri; 

 

1. 31.12.2019 Tarihi ĸtibariyle Yapĕlacak Deķerlemede Uygulanacak Kurlar (VUK 

Genel Tebliķi Sĕra No:516) 

 

         VUKõnun 280 inci maddesinde; yabancĕ paralarĕn (kasadaki ve banka 

hesaplarĕndaki yabancĕ paralar) borsa rayici ile deķerleneceķi, yabancĕ paranĕn 

borsada rayici yoksa,  deķerlemeye esas alĕnacak kurun Maliye Bakanlĕķĕõnca tespit 

edileceķi, bu h¿km¿n yabancĕ para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve 

borlar hakkĕnda da cari olduķu belirtilmektedir.  

 

         Bu h¿kme dayanĕlarak Maliye Bakanlĕķĕõnca, 2019 yĕlĕ sonu itibariyle deķerlemeye 

esas alĕnacak kurlar, 516 Sĕra No.lu Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliķi ile belirlenmiĺtir. 

(24.01.2020 tarih ve 31018 sayĕlĕ R.G.) 

 

         Listedeki efektif kurlar, sadece kasada mevcut, banknot  ĺeklindeki yabancĕ ¿lke 

paralarĕnĕn deķerlenmesinde dikkate alĕnacaktĕr. Bunun dĕĺĕndaki dºviz cinsinden 

yabancĕ paralar iin T¿rkiyeõdeki veya yurt dĕĺĕndaki banka hesaplarĕnda mevcut 

yabancĕ paralar, yabancĕ para cinsinden her t¿rl¿ alacak ve borlar) dºviz alĕĺ kuru 

uygulanĕr. 

 

         ¥te yandan, 130 Sĕra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliķi ile 217 Seri No.lu Gelir 

Vergisi Genel Tebliķinde belirtildiķi ¿zere, deķerleme g¿n¿ itibariyle Maliye 

Bakanlĕķĕõnca kur ilan edilmediķi durumlarda (ºrneķin geici vergi dºnem sonlarĕnda) 

T.C. Merkez Bankasĕõnca ilan edilen kurlarĕn esas alĕnmasĕ gerekmektedir.  
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 Bu ĺekilde yapĕlacak deķerlemelerde efektif cinsinden yabancĕ paralar iin 

efektif alĕĺ kuru (bulunmamasĕ halinde dºviz alĕĺ kuru), dºviz cinsinden yabancĕ paralar 

iin ise dºviz alĕĺ kuru uygulanacaktĕr. 

 

 516 Sĕra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliķde yer alan kurlar ¥zet B¿ltenimize 

ekindeki tabloda dĕr. 

 

2. 4857 Sayĕlĕ ĸĺ Kanuna Gºre 2020 Yĕlĕnda Uygulanacak Olan ĸdari Para Cezalarĕ, 

 

 Bilindiķi ¿zere alĕĺma hayatĕnĕ d¿zenleyen Kanunlardan biri 4857 Sayĕlĕ ĸĺ 

Kanunuõdur. 4857 Sayĕlĕ ĸĺ Kanunu, alĕĺma yaĺamĕnda iĺverenlere birtakĕm 

y¿k¿ml¿l¿kler getirmekte ve bu y¿k¿ml¿l¿klere uyulmadĕķĕ takdirde cezai iĺlem 

uygulanmaktadĕr. 

 

 2020 yĕlĕ itibariyle 4857 Sayĕlĕ ĸĺ Kanunuõnda bulunan idari para cezalarĕ Aile, 

¢alĕĺma ve Sosyal Hizmetler Bakanlĕķĕ tarafĕndan g¿ncellenmiĺtir. 4857 sayĕlĕ ĸĺ 

Kanunuõna gºre uygulanacak idari para cezalarĕ, ¥zet B¿ltenimize ekli tabloda yer 

almaktadĕr. 

 

3. 6331 Sayĕlĕ ĸĺ Saķlĕķĕ ve G¿venliķi Kanunuõna Gºre 2020 Yĕlĕnda Uygulanacak 

ĸdari Para Cezalarĕ, 

 

 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayĕlĕ resmi gazetede yayĕmlanarak y¿r¿rl¿ķe giren 

6331 Sayĕlĕ ĸĺ Saķlĕķĕ ve G¿venliķi Kanunu, iĺyerlerinde iĺ saķlĕķĕ ve g¿venliķinin 

saķlanmasĕ ve mevcut saķlĕk ve g¿venlik ĺartlarĕnĕn iyileĺtirilmesi iin iĺveren ve 

alĕĺanlarĕn gºrev, yetki, sorumluluk, hak ve y¿k¿ml¿l¿klerini d¿zenlemektir. 

 

 Anĕlan kanun kapsamĕndaki y¿k¿ml¿l¿klerin yerine getirilmemesi halinde 

uygulanacak olan idari para cezalarĕ tutarlarĕ 2020 yĕlĕ itibariyle ¥zet B¿ltenimize ekli 

tabloda belirtildiķi ĺekilde uygulanacaktĕr. 

 

                           Saygĕlarĕmĕzla 

     Hasan Zeki S¿zen (YMM)  ð  Ekrem Kayĕ (YMM) 


