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2018/11674 sayılı Kararnamenin 6'ncı maddesi uyarınca, 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı 
BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 
ilişkin Kararın geçici 2'nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 3'üncü madde eklenmiştir.
“Geç�c� Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde 
bel�rt�len verg� oranlarına tab� konutların, 31.10.2018 tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l) 
tesl�mler�nde, aynı fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len verg� oranı uygulanır.” 
Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı BKK'nın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının;
(a) bendinde, Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18 
(b) bendinde, Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1 
(c) bendinde ise, Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
olarak tespit edilmiştir. 
Buna göre mezkûr BKK ile mevcut teslimleri %18 KDV oranına tabi olan konutların, 31.10.2018 
tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek teslimlerinde, KDV %8 olarak dikkate alınacaktır.
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Ayrıca işyerlerinde % 18'lik KDV oranının 31 Ekim 2018 tarihine kadar % 8 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, sözü edilen geçici 3. maddeye “işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm 
şeklinde olanlar)” ibaresi eklenerek KDV oranı % 18 olan işyerlerinin 30.10.2018 tarihine kadar tesliminde % 8 
oranı uygulanması öngörülmüştür.
Düzenleme 18.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Geçici 3. Maddenin nihai hali aşağıdaki gibi olmuştur.
“Geç�c� Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len verg� 
oranlarına tab� konutlar �le �şyerler�n�n (b�na ve/veya bağımsız bölüm şekl�nde olanlar) 31.10.2018 
tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l) tesl�mler�nde, aynı fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len verg� oranı uygulanır.” 

2018/11674 sayılı BKK Mad. 5 hükmü uyarınca, 31.10.2018 tarihine kadar olmak üzere, 492 sayılı Harçlar 
Kanunu'na bağlı ve tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlarda uygulanacak oranların belirlendiği (4) sayılı 
tarifenin “I-Tapu İşlemler�” başlıklı bölümünün, 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “b�nde 20” 
nispetinde uygulanmakta olunan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “b�nde 15” 
olarak yeniden belirlenmiştir. 
Buna göre BKK'nın resmi gazetede yayımlandığı 05.05.2018 tarihinden, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
konut ve işyerlerinin devrinde, tapuda gerçekleştirilecek tescil işlemlerinde, tapu harcı binde 15 olarak dikkate 
alınacaktır. 

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete' de “Bağımsız Denet�me Tab� Olacak Ş�rketler�n 
Bel�rlenmes�” ne dair karar yayınlanmıştır. İlgili kararda 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı yürürlükten kaldırılmıştır, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı TTK 398. maddesi kapsamında denetime tabi 
şirketlere ilişkin usul ve esasları belirtilmiştir.

Bağımsız denetime tabi şirketler;

Aşağıda belirtilen şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler.

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler:

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli 
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:

Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.

Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

Çalışan sayısı 50 kişi.

Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler (Liste detayı Aşağıdadır):

Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası

Çalışan sayısı 125 kişi.

(1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:

Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

Çalışan sayısı 175 kişi.

Kapsam dışında tutulan şirketler

KONUT VE İŞYERLERİNİN DEVRİNDE UYGULANAN TAPU 
HARCI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İLE İLGİLİ USUL
VE ESASLAR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR



Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı 
Kanun, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi 
artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin 
cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilafların sulh yoluyla 
sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla millî ekonomiye 
kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi 
ile 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi gibi 
imkânlar getirilmiştir.

7143 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR

Söz konusu Kanun ile;

» 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

» Peşin ödemelerde;

 Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM,

 Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 İNDİRİM,

» Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi 
içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 Yİ-ÜFE tutarından %50 İNDİRİM,

 Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 İNDİRİM,

» Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

» Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,

» Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması,

» İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

» Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,

» Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,

» İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

» Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,

» 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi,

» Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
 gibi önemli imkânlar getirilmiştir.

KAMUOYUNDA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 7143 SAYILI VERGİ
VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 
İLİŞKİN KANUN YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR



21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine eklenen (j) bendi ile 
organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin 
- su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile 
- yol yapımına ve 
- küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, 
bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 
01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'DEN İSTİSNA olduğu hüküm altına alınmıştır. İstisna 
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 18 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliği'nde belirlenmiştir.

7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine eklenen (m) bendi uyarınca; 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN
İNŞASINA İLİŞKİN İSTİSNA DÜZENLEMESİ GETİRİLMİŞTİR

YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNİN İSTİSNASI 
HAKKINDA YMM YUSUF ÖZER TARAFINDAN KALEME
ALINAN MAKALE YAYINLANMIŞTIR.



• 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi
   ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 
• 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
   kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 
• 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma
   laboratuvarlarında 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni 
makina ve teçhizat teslimleri 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'den istisna olduğu ayrıca,
b) 7103 sayılı Kanunla, 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 
sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde 
kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar KDV'den müstesna olduğu,
hüküm altına alınmıştır. 
Söz konusu istisna uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ise 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliği'nde belirlenmiştir.

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında yaklaşık 63 bin 
uyuşmazlıkta anlaşmaya varıldı.

İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında, bugüne kadar 62 
bin 739 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı. 

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren 
uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulamaya konuldu.

Başvurular, adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk 
mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapıldı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, uygulama kapsamında bugüne 
kadar 142 bin 377 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Arabuluculuk sürecini başlatılmasıyla görevlendirilen 
arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Arabulucuya giden 62 bin 739 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. Görüşmeler sonrasında 
çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi.

48 Bin Uyuşmazlıkta Süreç Devam Ediyor

Uyuşmazlıklardan 31 bin 200'ünde ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece uygulama kapsamında arabuluculukta 
yüzde 70 oranında başarı yakalandı. 48 bin 438 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı. Öte yandan, 
arabuluculukla, iş mahkemelerinin iş yükünün azaltılması sağlandı.

AKTÜEL HABERLER

ARABULUCULUKLA 63 BİN İŞ UYUŞMAZLIĞINDA ANLAŞMA SAĞLANDI



Geçen yılın ilk 5 ayında mahkemelere işçi-işveren uyuşmazlığı nedeniyle 105 bin dava açıldı. Bu rakam, 
arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle 31 Mayıs 2018 itibarıyla 24 bin 620 oldu
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/arabuluculukla-63-bin-is-uyusmazliginda-anlasma-
saglandi,FQmFnkjzQEqAj3Ol3_6Phg

BAKAN SARIEROĞLU, 100 BİN GENCE YAZIN ÇALIŞMA
İMKANINDA AYRINTILARI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 100 bin

gence yazın çalışma imkanı hakkında açıklama yaptı. 

TRT Haber'e konuşan Sarıeroğlu, bu düzenlemeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İstihdam ve gençler konusu hem geçmiş 16 senemizde hem de ileriki süreçte gündemimizin birinci sırasını 
oluşturuyor. İstihdam konusu 16 yıldır AK Parti iktidarımız döneminde en güçlü başarı hikayesini yazdığımız 
alan. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' sadece 
istihdam boyutuyla değil sosyal farkındalık konusu, gençlerimizin geleceğe güçlü şekilde hazırlanması açısından 
sosyal konularla ilgili olarak farkındalıklarını arttırmaya yönelik hem de devletin o sıcak elini gençlerimizin 
üzerine tutarak, ilk sigortalılık başlangıçlarını kamu yararına yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle olmasını 
amaçladığımız yeni bir İŞKUR programı olacak."

Jülide Sarıeroğlu, gençlerin sigortalarının 18-25 yaş arasında başlayacağını belirterek, "Üniversitelerde 
okuyan gençlerimizin, kendi okudukları üniversitelerin bulunduğu ilde, yaşlılarımıza yoldaşlık yapabilecekleri 
huzurevlerinde programlarımız olabilecek, fidan dikimiyle alakalı konular olabilecek. Mahallelerimizdeki 
okullarımızda öğrencilerimizle alakalı açılacak kurslarda onlara eğitmenlik yapmaları imkanlarıyla inşallah 
gençlerimizi yetiştirmiş olacağız. Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programına dahil ederek, hem 
toplumsal konularda farkındalıklarını arttırmayı, bu konularda gençlerimizin enerjisi ve sinerjisinden 
faydalanmayı hem de gençlerimizin okul hayatlarına maddi olarak bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burs ve kredi 
imkanlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. 3 ay boyunca bu programdan 
faydalanmış olacaklar. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından 
daha yüksek bir miktara tekabül ediyor. Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak 
değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok 
önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız" diye konuştu.

Sarıeroğlu, uygulamayı bu sene itibarıyla yetiştirmeye çalışacaklarını vurgulayarak, "İŞKUR olarak 2 yeni 
programla gençlerimizi geleceğe güçlü şekilde hazırlamış olacağız inşallah. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 bin 
üniversite öğrencimizi sosyal çalışma programlarından faydalandırarak katkı sağlamış ve sigortalılıklarını 
başlatmış olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak :https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-sarieroglu-100-bin-gence-yazin-calisma-imkaninda-ayrintilari-
acikladi,BlajyugRWUqwMDZkW0z-dQ
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Suriye'ye en az 50 bin dolar ihracatı olan ve ticaret odası sicil kaydı bulunan iş adamları, bu ülkeye 
günübirlik geçiş yapabilecek.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği tarafından Suriye ile ticaret 
yapan iş adamlarının Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçişiyle ilgili düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Suriye'ye en az 50 bin dolar ihracatı olan ve ticaret odası sicil kaydı bulunan iş adamları bu ülkeye 
günübirlik geçiş yapabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, odaya kayıtlı Suriyeli iş 
adamları başta olmak üzere kentteki iş adamları ve ihracatçıların Suriye'ye giriş çıkışlarda sorun yaşadıklarını, 
bunların çözümü için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Söz konusu düzenlemenin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandıracağını vurgulayan Yıldırım, şunları 
kaydetti:

"Gaz�antep Val�l�ğ� tarafından hazırlanan yönergeye göre �hracatçı olduğunu belgeleyen �ş 
adamlarının g�r�ş ve çıkış yapab�lmeler� �ç�n Sur�ye'ye yılda 50 b�n dolar �hracat yapıyor olmasının yanı 
sıra Sur�yel� �hracatçılar �ç�n de t�caret odası s�c�l kaydı şartı aranıyor. Yönergeyle, Cerablus'ta �malat 
yapmak �steyen �ş adamları �ç�n 50 b�n dolar �hracat şartı aranmıyor. Düzenlemeyle t�car� �l�şk�ler �vme 
kazanacak, daha da gel�şecek. GTO'ya kayıtlı b�n 500 Sur�yel� f�rma var. Sur�ye'de ekonom�k hayatın 
yen�den canlanması ve sosyal hayatın normale dönmes� kent�m�z ekonom�s�ne de öneml� katkılar 
sağlayacak."

Kaynak: AA

1 - Hangi tarihe kadar olan borçlar af kapsamında?

Yeniden yapılandırmaya konu olan borçların vadesi, 31.03.2018 tarihi olarak belirlendi. Yani vadesi 31.03.2018 
tarihi ve öncesine ait borçlar af kapsamında.

2 - Müracaat tarihi ve ilk taksitlerin ödenme süreleri nelerdir?

Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, borcunun bulunduğu kuruma 31.07.2018 tarihine kadar 
müracaat etmesi gerekiyor.

Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait borçların ilk taksiti 30 Eylül 2018, SGK ya ait borçların ise ilk 
taksiti 31 Ağustos 2018 den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi 
gerekmekte. (Taksit sayıları 6, 9, 12 veya 18)

3 - Kesinleşmiş vergi borçlarda indirim tutarları nasıl hesaplanacak?

-Vergi aslının tamamı kalacak, borca ait gecikme faizi ve gecikme zammı silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE'ye göre 
yeniden faiz hesaplanacak. (Düşük oranda)

-Vergi aslına bağlı olan cezaların tamamı silinecek.

-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'si silinecek.

İHRACATÇIYA ‘SURİYE’ İZNİ
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-İştirak yardım ve teşvik nedeniyle kesilen cezaların yüzde 50'si silinecek.

-Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan, her bir alacak türü ve dönemi ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 
100-TL'nin altında olan vergi asılları ve gecikme faizleri ile vergi aslı ödenmiş olup da gecikme faizi tutarı 200-TL'nin 
altında olan alacakların tahsilatından vazgeçilecek.

4 - Borcu peşin ödemenin avantajı var mı?

Yeniden yapılandırılan borç ilk taksitin ödeme süresi içerisinde tamamen kapatılır ise, gecikme faizi yerine 
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının “yüzde doksanının” tahsilinden vazgeçilecek. İlk iki taksitin ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında “yüzde elli” indirim yapılacak.

6736 ve 7020 sayılı kanuna göre taksitlendirmesi devam edenler de dilerlerse borçlarını erken ödemek suretiyle 
“peşin ödeme indirimi hükümlerinden” yararlanabilecek.

5 - Taksitlendirmelerin iptal olmaması için nelere dikkat edilmeli?

-İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi,

-Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümlerinden 
yararlanma hakkı kaybolacak. Yani taksitlendirme bozulmuş olacak. (Matrah ve vergi artırımına ait 
taksitlendirmeler hariç)

6 - Matrah ve vergi artırımlarında özellik arz eden durumlar nelerdir? Neden artırım yapılmalı?

Matrah ve vergi artırımı, 2013-2017 dönemleri için artırımda bulunulacak vergi türüne (Kurumlar/Gelir Vergisi, 
KDV ve Stopaj) kanunda belirtilen oranlar dâhilinde ödeme yapılması mükelleflere “incelemeden kurtulma” imkânı 
sunmakta. 

Matrah ve vergi artırımları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2018. Artırımlara ait vergi tutarları ise 1 Ekim 2018 
tarihine kadar katsayı farkı uygulanmadan peşin olarak ödenebileceği gibi, 6 taksit halinde kanunda belirtilen katsayı 
farkı(1,045) uygulanarak da ödenebilecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrah artımında uygulanacak vergi oranı yüzde 20. Fakat artırımda bulunulacak yıla ait 
gelir ve kurumlar vergisi beyannamesini yasal süresi içerisinde vermiş, bu beyannameye ait vergisini zamanında 
ödemiş ve ihtilaflı alacaklara ait hükümlerden yararlanmamış “uyumlu mükellefler” için uygulanacak oran ise yüzde 
15 olacak.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin hesaplanan vergiler süresinde ödenmez ise vadesi 30 Eylül 2018 olarak dikkate 
alınacak ve aylık yüzde 1,40 oranında yasal faiz (gecikme zammı) işletilecek. Ancak bu durumda mükellefler vergi 
artırımı hükümlerinden yararlanamayacak. Yani incelemeden kurtulma imkânını kaybedecek.

7 - Matrah ve vergi artırımından kimler yararlanamaz?

- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç 
yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, bu fiiller 
nedeniyle incelemesi devam edenler, (Kaçakçılık fiillerini işleyenler)

- Terör suçundan hüküm giyenler,

- 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla haklarında terör örgütlerine, Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği nedeniyle adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma inceleme 
ve araştırma yapılması talep edilenler matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamaz.

8 - Matrah ve vergi artırımında bulunanlar da defter ve belgelerini muhafaza etmek zorunda mı?

Matrah ve vergi artırımında bulunulması 213 sayılı kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin 
hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla matrah ve vergi artırımı yapılmış olsa bile VUK' da 
belirtilen zamanaşımı süresine riayet edilerek defter ve belgeler muhafaza edilmeli, idare tarafından istediği zaman 
ibraz edilmelidir.

9 - Varlık barışından kimler, nasıl yararlanacak?

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması, yurt içindeki bazı varlıkları kayda alarak işletmelerin sermaye 
yapısının güçlendirilmesi gibi sebeplerle yasaya dâhil edilen konulardan bir tanesi de varlık barışı uygulaması. Bu 
uygulama hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını kapsamakta.



a - Yurt dışında bulunan varlıklar

Vergi mükellefi olsun ya da olmasın “tüm gerçek ve tüzel kişiler” yurt dışında bulunan varlılarını (para, altın, döviz, 
menkul kıymet) “31 Temmuz 2018” tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirip Türkiye'ye 
getiririlerse herhangi bir vergi ödemeksizin istediği şekilde tasarruf edebilecek. Yurtdışından getirilen bu varlıklar 
haklarında her hangi bir inceleme, denetim veya vergi tarhiyatı yapılamayacak.

31 Temmuz 2018 tarihini kaçıranlar veya işlemlerini yetiştiremeyenler yurtdışındaki varlıklarını 30 Kasım 2018 
tarihine kadar da getirebilmekte. Fakat bu durumda “yüzde 2 vergi” ödemesi yapmaları gerekiyor.

b - Yurt içinde bulunan varlıklar

Yurt içinde bulunan varlıkların beyanında, geçmiş varlık barışı uygulamalarından farklı olarak bu hak sadece “vergi 
mükellefi olan işletmelere” tanınmıştır. Yani gerçek kişiler bu kapsama alınmamıştır. Bir nevi kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan varlıkların beyan edilerek işletmelerin bilançolarının düzeltilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye'de bulunan varlıklarını beyan etmek isteyen işletmelerin ellerini çabuk tutmaları ve 31 Temmuz 2018 
tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmeleri lehine olacak. Çünkü; bu tarihe kadar beyan edilen ve bildirilen 
varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi yok. Bu tarihi kaçıranlar ise 30 Kasım 2018 tarihine kadar bildirim tutarının 
yüzde 2'sini ödeyerek varlık barışı hükümlerinden yararlanabilecek.

10 – Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilir mi? Vergi ödemeleri nerelerden yapılabilecek?

Kesinleşmiş vergi ve SGK borçları ile matrah ve vergi artırımına ait taksitlendirmeler (Tek seferde ödemeler de 
dâhil) anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile ödenebilecek.

Vergi taksitlendirmeleri ise; (Tek seferde ödenecek olanlar dâhil) www.gib.gov.tr internet sayfasından, İnteraktif 
Vergi Dairesi uygulamalarından, GİB Mobil uygulamalarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden 
yapılabilecek.

Kaynak: http://www.internethaber.com/10-soruda-vergi-ve-sgk-affi-1877367y.htm

ÖZELGE

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011-64-48 26/01/2012

Tarih: 26/01/2012

Konu: Malın fiili ihracatının gerçekleştiği döneme kadar faturası düzenlenen genel yönetim giderlerinin hangi 
dönemde yüklenilen katma değer vergisi tutarına dahil edilerek iadesinin talep edilebileceği hakkında.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyetlerinizin tamamının ihraç kayıtlı olarak aldığınız malların ihraç 
edilmesinden oluştuğu belirtilerek, ihracata ilişkin satış faturalarının tanziminden sonra olmakla beraber malın fiili 
ihracatının gerçekleştiği döneme kadar adınıza faturası düzenlenen genel yönetim giderlerinin hangi dönemde 
yüklenilen katma değer vergisi tutarına dahil edilerek iadesinin talep edilebileceği konusunda Başkanlığımız görüşü 
istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 
faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur. Kanunun 11/1 inci maddesi ile ihracat 
teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş; 12/1-b maddesinde de, bir 
teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir 
dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya dayurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük 
antreposuna konulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

http://www.internethaber.com/10-soruda-vergi-ve-sgk-affi-1877367y.htm


Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "İhracat İstisnası" başlıklı (E) bölümünde, 
"Katma değer vergisi uygulamasında ihracat işleminin gerçekleştiği tarih, malın gümrük hattından geçtiği sırada 
çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük çıkış beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen "Gümrük hattını çıkış tarihi" 
olacaktır." denilmektedir. Buna göre ihracat işlemlerinde vergiyi doğuran olay, malların fiilen gümrük hattını geçtiği 
anda meydana gelmekte olup, ihracat işleminin bu vergilendirme döneminde beyan edilmesi gerekmektedir. İhracat 
istisnasından kaynaklanan KDV nin iadesi de en erken ihracatın gerçekleştiği vergilendirme dönemine ait KDV 
beyannamesinde talep edilebilecektir.

Diğer taraftan KDV Kanununun 32 nci maddesine göre, 11 inci madde ile vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili 
fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den 
indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde 
indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, mal ve hizmet ihracında tam istisna uygulanmakta olup, ihracat teslimleri nedeniyle yüklenilen vergilerin 
indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesinin talep edilmesi mümkündür.

İade tutarının hesaplanmasına yönelik açıklamaların yer aldığı 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde, 
faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin iade kapsamına mal ve hizmet 
alışları yanında, genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu, ancak 
bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait genel vergi oranı 
(%18) ile çarpılması sonucu bulunacak miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir. İhraç kaydıyla teslim ihracattan 
farklı bir işlem olmayıp, sonuçları tamamen ihraç kayıtlı teslim edilen malın ihraç edilmesine dayalı bir ön ihracat 
işlemidir. İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi gecikme zammı ile 
birlikte imalatçıdan aranmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, ihraç kaydıyla teslim edilen ve ihracatçı tarafından ihraç edilen mal nedeniyle iade 
edilebilecek toplam KDV tutarı ihracat bedelinin % 18'ini aşamayacaktır. Diğer bir deyişle, ihraç kaydıyla teslim 
bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarı ile ihracatçıya yapılacak KDV iadesinin toplamı ihracat bedeline genel vergi 
oranı (% 18) uygulanmak suretiyle bulunacak tutardan fazla olmayacaktır. Malın temini dolayısıyla KDV yüklenimi 
olmayan ihracatçının genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (ATİK) bu işleme düşen payın iadesini 
talep etmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade 
talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile 
ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamayacaktır. Ayrıca ihracat işlemine yönelik 
olarak fiili ihraç tarihinden önce olmakla birlikte ihracata ilişkin fatura tarihinden sonraki vergilendirme 
dönemlerinde söz konusu işleme ilişkin olarak yapmış olduğunuz giderler nedeniyle adınıza düzenlenen fatura ve 
benzeri vesikalarda yer alan KDV tutarları, söz konusu belgeler ilgili dönemlerde yasal defterlerinize kaydedilmiş 
olmak kaydıyla indirim konusu yapılabilecek, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler ise yukarıdaki açıklamalar 
çerçevesinde iade hesabına dahil edilebilecektir.
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