
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 05.12.2018 

Sayı: 2018/212                  Ref: 4/212 

 

 

Konu:  

KUR FARKLARININ KDV’NE TABİ OLACAĞINA DAİR YASAL DÜZENLEME 

BAŞTA OLMAK ÜZERE VERGİSEL YÖNDEN ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER 

İÇEREN YENİ BİR KANUN TEKLİFİ TBMM’NE SUNULMUŞTUR  

 

30.11.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde yer verilen bazı 

düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

 

1. Kur farklarının KDV’ne tabi olduğuna dair yasal düzenleme öngörülmektedir 

 

Kanun teklifinin 19. maddesinde yer verilen düzenleme ile ithalatta olduğu gibi yurtiçinde 

yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen 

sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu KDV Kanununun 

24/c maddesi metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi 

öngörülmektedir.  

 

Mevcut yasa metni:     Öngörülen düzenleme: 

 
Matraha Dahil Olan Unsurlar 

Madde 24 

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: 

 

c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler 

ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü 

menfaat, hizmet ve değerler. 

Matraha Dahil Olan Unsurlar 

Madde 24 

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: 

 

c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi 

çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında 

sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler. 

 

2. Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde 

ettikleri paralara BSMV istisnası getirilmesi öngörülmektedir 

 

Teklifin 3. maddesinde yer verilen düzenleme ile 6802 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 29. 

maddesine eklenmesi öngörülen (ç) bendinde, sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve 

bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye 

piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulması; bu kapsamda düzenleme ile, söz konusu 

fonların sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında yaptıkları 

işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla elde 

ettikleri gelirlerin BSMV'den istisna olması öngörülmektedir. 

 

 

3. Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin 

memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik istisna 

 

Teklifin 4. ve 5. maddelerinde yer verilen düzenlemeler ile Türk Hava Kurumu ile sivil 

havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen  



 

 

 

 

tazminatlara yönelik Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan istisna, uygulamaya 

yönelik bazı tereddütlerin giderilmesini teminen, aynı Kanunun 23. maddesinde ücret istisnası 

olarak yeniden düzenlenmektedir. Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve 

sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'i 

gelir vergisinden istisna edilmektedir. Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından verilen 

para ve ayınlar ile sağlanan menfaatler toplamından, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 üncü 

maddesinde sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan, gelir vergisine esas olan miktardır. 

Madde ile ayrıca, mevcut istisna oranını %100'e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi 

Cumhurbaşkanı’na verilmektedir. Buna bağlı olarak 29. maddenin birinci fıkrasının (2) 

numaralı bendi; subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil 

makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, 

ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla 

görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak 

içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmeti ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de 

bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan 

aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin mevcut istisna hükmünü aynen koruyacak şekilde 

değiştirilmektedir. 

 

4. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün 

senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda uygulanan gelir ve kurumlar 

vergisi istisnasında süre uzatımı öngörülmektedir 

 

Teklifin 6. maddesinde öngörülen düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 76. 

maddesinde yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen 

ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların 31.12.2018 tarihine kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden istisna edilmesine dair yasal düzenlemenin süresi 31.12.2023 tarihine 

kadar uzatılmaktadır. 

 

5. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji 

tesislerinin yapımına ilişkin bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi 

işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına KDV istisnası öngörülmektedir 

 

Teklifin 18. maddesinde öngörülen düzenleme ile KDV Kanunu’nun 13. maddesinin (j) 

bendine "yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresinin eklenmesi yönünde düzenleme yapılması 

suretiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgâr vb.) tarımsal üretimde 

yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda 

düşürülmesi ve tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının daha etkin, verimli ve devamlı 

olmasına katkı sağlanması öngörülmektedir. 

 

6. KDV Kanunu’nun geçici 35. maddesinin süresi uzatılmaktadır 

 

Teklifin 20. maddesinde yer verilen düzenleme ile kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 

trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı 

ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağına yönelik 

hükümlerin yer aldığı KDV Kanunu’nun geçici 35. maddesinin uygulama süresinin 

31.12.2020 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.  

 



 

 

 

 

7. Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında da yüklenilecek ve fakat indirim yoluyla 

giderilemeyecek KDV’nin iade edilmesi öngörülmektedir 

 

Teklifin 21. maddesinde yer verilen düzenleme ile KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde 

değişiklik yapılmak suretiyle, imalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı 

finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar için 2017 ve 2018 yıllarında yapılan 

inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik 

uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na bu 

uygulamanın süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 

 

8. İşsizlik ödeneğine hak kazanılmasında son 120 gün boyunca “prim ödeyerek sürekli” 

çalışma şartı değiştirilmektedir 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasına göre hizmet akdinin sona 

ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; 

 

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 

gün, 

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 

gün, 

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 

gün, 

 

süre ile işsizlik ödeneği verilir. 

 

Teklifin 26. maddesinde yer verilen düzenleme ile yukarıdaki “prim ödeyerek sürekli 

çalışmış” ifadesinin “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.  

 

Madde ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük 

"prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatılarak 120 

gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe 

durumu ortadan kaldırılmaktadır. 

 

 

9. Şalgam suları ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme 

sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler hakkında ÖTV Kanunu’nda öngörülen 

düzenlemeler 

 

9.1. Teklifin 38. maddesinde yer verilen düzenleme ile şalgam suyunun ve Türk Gıda 

Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü 

sayılan içeceklerin Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde 

yer alan malların kapsamının dışına çıkarılması suretiyle, bu malların ÖTV'ne tabi 

tutulmamasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

9.2. 7061 sayılı Kanunun 1.1.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 75. maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendiyle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.02 tarife pozisyonunda  



 

 

 

 

sınıflandırılan ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış 

diğer içeceklerle birlikte özel tüketim vergisinin kapsamına alınan şalgam suları ve Türk Gıda 

Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü 

sayılan içecekler, özel tüketim vergisinin kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

 

Teklifin 39. maddesinde ÖTV Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici madde ile, söz konusu 

içeceklerin anılan tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı, bu çerçevede özel 

tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda yaşanan tereddütler nedeniyle maddenin 

yürürlük tarihine kadar yapılan işlemler dolayısıyla beyan edilmeyen ve/veya beyan edilip 

ödenmeyen özel tüketim vergisinin ve özel tüketim vergisine isabet eden katma değer 

vergisinin aranılmamasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

10. 5 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşvikinin 506 sayılı Kanunun geçici 20. 

maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için uygulanmasına son 

verilmesi öngörülmektedir 

 

Teklifin 42. maddesinde yer verilen düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun 81/ı maddesinde yer 

alan 5 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşvikinin, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 

506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için 

uygulanmasına son verilmesi öngörülmektedir.  

 

 

11. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 

harcamalarında yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılabilmesini 

sağlayan KVK’nun geçici 9. maddesindeki düzenlemenin 2019 yılında da devam etmesi 

öngörülmektedir 

Teklifin 44. maddesinde yer verilen düzenleme ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat 

sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım 

teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren kanunun geçici 9. 

maddesinde yer alan düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı’na bu uygulamanın süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi 

verilmektedir. 

 

12. Kira artışlarında TÜFE endeksinin esas alınmasına dair düzenleme  

 

Teklifin 57. maddesinde yer verilen düzenleme ile kira bedelinin belirlenmesinde tüketici 

fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete 

uygun sonuçlar doğuracağı düşünüldüğünden, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde 

değişiklik öngörülmektedir.  

 

Yine teklifin 57. maddesinde yer verilen bir başka düzenlemede ise Borçlar Kanunu’nun 344. 

maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmektedir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

“Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 

sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla beş yıl 

geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” 

başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin 

belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü 

fıkra hükmü uygulanır.” 

 

Bilindiği üzere 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre bazı 

sözleşmelerde sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi  

mümkün değildir. Söz konusu Kararın uygulanmasına yönelik olarak tebliğ yayınlanmış olup 

söz konusu tebliğde yapılan değişiklikler sonrasında uygulamaya dair bilgi ve açıklamalara 

19.11.2018 tarih ve 2018/207 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.  

 

13. TTK’nun 195. maddesi kapsamına giren tüzel kişi tacirlerin ödünç para vermesi ile 

ilgili düzenleme 

 

Teklifin 63. maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanunu’na eklenmesi öngörülen madde ile tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya 

iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere 

ödünç para vermesi halinde suç isnadı ile karşılaşmasının önüne geçilmesi ve bu mahiyetteki 

ödünç para verme işlerinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.   

 

Kanuna eklenmesi öngörülen madde aşağıdaki gibidir: 

 

"Ödünç para verme 

 

EK MADDE 1- (1) 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi hükümleri çerçevesinde şirketler 

topluluğunu oluşturan şirketler, birbirlerine uygulanacak faiz ile ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak ödünç para verebilirler." 

 

“Şirketler topluluğu” Türk Ticaret Kanunu’nun 195 ilâ 209. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Kanunun 195. maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“G) Şirketler topluluğu 

I - Hâkim ve bağlı şirket 

MADDE 195- (1) a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı 

olarak; 

1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya 

2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan 

sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 

3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya 

da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, 

b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla 

hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, 

birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de 

ise, bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2400.pdf


 

 

 

 

(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin 

paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına 

sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir. 

(3) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, 

dolaylı hâkimiyettir. 

(4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte 

şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket 

konumundadır. 

(5) Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya dışında 

bulunan, bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu Kanundaki 

şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir sayılır. Konsolide 

tablolar hakkındaki hükümler saklıdır. 

(6) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim kurulu” terimi limited 

şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde 

yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini 

ifade eder.” 

 

Yukarıda kısaca bilgi verdiğimiz kanun teklifinin henüz teklif aşamasında olduğunu, süreç 

içerisinde değişikliklerin olabileceğini hatırlatmak isteriz.  

 

Saygılarımızla,  

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Dair Kanun 

Teklifi 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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