
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 31.01.2019 

Sayı: 2019/040       Ref:4/040 

 

 

Konu:  

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 

 

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7162 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi ve sigorta 

uygulamalarına ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında aşağıda açıklamalarımıza yer 

verilmektedir.   

 

1. Kanunun 1. maddesinde yer verilen düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden 

muaf esnaf” başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “İşyeri açmaksızın” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için 

geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiştir.    

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak 

robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç 

olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak 

ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; 

oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, 

çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, 

kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, 

dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, 

hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma 

çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü 

işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı 

gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu 

ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile 

ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 

dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefi olanların düzenledikleri hariç 

olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, 

panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 

geçici olarak belirlenen yerlerde satılması 

muaflıktan faydalanmaya engel değildir 

6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak 

robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç 

olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak 

ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; 

oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, 

çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, 

kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, 

dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, 

hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma 

çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü 

işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı 

gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl 

içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl 

için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt 

tutarından fazla olmamak üzere, internet 

ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle 

satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî 

faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar 

vergisi mükellefi olanların düzenledikleri 

hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, 

festival, panayır ile kamu kurum ve 

kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen 

yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya 

engel değildir 

 

 



 

 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında 

başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, 

dokuma mamûlleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi 

ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanmaktadır.  

 

Ancak, bunlar imal ettikleri bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 

satarlarsa esnaf muafiyetlerini kaybetmekte ve basit veya gerçek usulde ticari kazanç 

mükellefi olmaktadır. Yapılan düzenleme ile, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak 

şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların, muafiyetlerini 

kaybetmemeleri sağlanmak suretiyle başta ev hanımları olmak üzere küçük esnafın 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bilindiği üzere ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine 

tabi olanlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde sayılan işleri Gelir ve Kurumlar 

Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından 

faydalanamazlar. Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları 

mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri 

saklamak zorundadırlar.  

 

2. Kanunun 2. maddesinde yer verilen düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. 

maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik 

sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) 

verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 

1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle 

verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 

tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği 

ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 

Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama 

tazminatı;” 

 

Kanun gerekçesinde yukarıdaki düzenlemeye ilişkin olarak yer verilen açıklamalar aşağıdaki 

gibidir.  

 

Mevcut uygulamada işverenlerce, hizmet erbabına ölüm, engellilik ve hastalık gibi 

durumlarda sosyal amaçlarla bazı tazminatlar ödenmekte veya yardımlar yapılmakta ve istisna 

kapsamında olduğu için bu ödemelerden gelir vergisi kesilmemektedir. 

 

Bu ödemeler yanında ilgili hizmet erbabına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca 

ödenen işsizlik ödeneği ile işverenlerce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre ödenen 

işe başlatmama tazminatları da (arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin işe 

başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde en çok sekiz aylık ücret tutarında ödenecek işe 

başlatmama tazminatları dahil) istisna kapsamında olduğundan, bu ödemelerden de gelir 

vergisi kesintisi yapılmamaktadır.  

 

 

 



 

 

 

Ancak, uygulamada işverenler tarafından işten çıkarılan hizmet erbabına yukarıda belirtilen 

kanunlar kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar 

altında çeşitli ödemeler yapılmakta ve bu ödemelerin de anılan istisna kapsamında olduğu 

yönünde ihtilaflar yaratılmaktadır. 

 

Madde ile; ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin istisna 

aynen korunmakta, işsizlik kapsamında verilen tazminatların hangilerinin istisna kapsamına 

girdiği hususuna açıklık getirilmektedir. 

 

3. Kanunun 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi 

indirimi” başlıklı mükerrer 121. maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 

olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait 

vergi beyannamelerinin kanuni süresinde 

verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir 

beyannameye ilişkin olarak kanuni 

süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 

pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın 

ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması (Her bir beyanname 

itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik 

ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.), 

 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre 

içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece 

yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan 

tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla 

veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre 

tamamen ortadan kaldırılmış olması 

durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 

verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde 

vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 

şarttır. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 

olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait 

vergi beyannamelerinin kanuni süresinde 

verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir 

beyannameye ilişkin olarak kanuni 

süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 

pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın 

ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması (Her bir beyanname 

itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan 

eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz. 

Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek 

belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı 

olarak terkin edilecek vergilerin, şartların 

sağlanamaması halinde kanunlarında 

belirlenen tecil süresinin sonunu takip 

eden onbeşinci günün bitimine kadar 

ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş 

sayılmaz.), 

 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre 

içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece 

yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan 

tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla 

veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre 

tamamen ortadan kaldırılmış olması 

durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

 



 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 

verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 

cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde 

vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 

şarttır. 

 

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin şartlarından biri, indirimin 

hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk 

eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olmasıdır. Yapılan değişiklik ile, her bir beyanname 

itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali kapsamında 

değerlendirilmeyecektir.   

 

Ayrıca, ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek 

belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde (ihracatın üç ay içerisinde gerçekleştirilmesi gibi) 

terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında 

öngörülen tecil süresinin (örneğin ihraç kayıtlı teslimlerde teslimin yapıldığı tarihi izleyen 

üçüncü ayın sonuna kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, 

tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş 

sayılmayacaktır.   

 

Düzenleme, 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar 

vergisi beyannameleri için geçerli olacaktır.    

 

4. Kanunun 4. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 89. madde aşağıdaki 

gibidir: 

 

"GEÇİCİ MADDE 89- 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden 

tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi 

içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış 

davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca 

red ve iade edilir. 

 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama 

giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 

 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü 

uygulanmaz. 

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) 

numaralı bent ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi 

veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve 

yardımların Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ücret sayılacağı, 27.03.2018 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmek üzere hüküm altına alınmıştı. Aynı şekilde, 7103 sayılı Kanunla 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılan 

değişiklikle de bu tazminatlara uygulanacak istisna açıklığa kavuşturulmuştu. 

 

Kanun gerekçesinde belirtildiği üzere, 7103 sayılı Kanunun yayımından önceki dönemler için 

bu ödemeler üzerinden kesilen gelir vergilerinin iadesine yönelik olarak çok sayıda dava 

açılmakta ve açılmaya da devam etmektedir. Açılan davalarda yargı organlarınca idare 

aleyhine verilen kararlar müstakar hale gelmiştir. 

 

Yapılan bu düzenlemeyle, vatandaşlarla idare arasındaki bu ihtilafların sonlandırılması, 

idarenin ve yargının iş yükünün azaltılması, bütçeye yük oluşturan faiz, yargılama giderleri ve 

vekalet ücreti ödemelerinin önüne geçilmesi amacıyla, 27.03.2018 tarihinden önce işten 

ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında 

yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan 

gelir vergisi kesintisinin red ve iadesinin sağlanması amaçlanmaktadır.   

 

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat 

niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut 

dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret 

kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu 

olmayacaktır. Ayrıca, maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda 

Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

 

5. Kanunun 5. maddesi ile, Belediye Gelirleri Kanunu’nun eğlence vergisine dair nispet ve 

miktar belirlemesi yapılan 21. maddesinin ikinci fıkrasına "ödeme kaydedici cihaz 

kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere "veya elektronik belge düzenlenmek suretiyle” 

ibaresi eklenmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt 

bentleri ile yerli ve yabancı film 

gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu 

Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı 

bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak 

biletler kullanılmadan önce(3) mahallin mal 

müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne 

emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına 

dair banka dekontunun ibrazı üzerine 

belediye tarafından biletlere özel damga 

konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi 

geçen yerlerde toplanan meblağın % 75'i 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez 

Saymanlık hesabına, % 25'i ilgili belediyeye 

tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü 

akşamına kadar aktarılır. Maliye Bakanlığı 

yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle 

girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin 

hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin 

ödeme kaydedici cihaz kullanılarak 

yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

(I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt 

bentleri ile yerli ve yabancı film 

gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu 

Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı 

bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak 

biletler kullanılmadan önce(3) mahallin mal 

müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne 

emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına 

dair banka dekontunun ibrazı üzerine 

belediye tarafından biletlere özel damga 

konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi 

geçen yerlerde toplanan meblağın % 75'i 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez 

Saymanlık hesabına, % 25'i ilgili belediyeye 

tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü 

akşamına kadar aktarılır. Maliye Bakanlığı 

yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle 

girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin 

hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin 

ödeme kaydedici cihaz kullanılarak veya 

elektronik belge düzenlenmek suretiyle 

yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

 

Eğlence vergisinin beyan ve ödemesinde sadece ödeme kaydedici cihazlar kullanılması 

şartına bağlı olarak farklı usul ve esas belirlenebilmesi, e-bilet uygulamasının yaygınlaşması 

bakımından engel teşkil etmekte ve mükelleflere (özellikle sinema işletmelerine) e-bilet 

uygulamasına geçseler dahi ödeme kaydedici cihaz alma ve kullanma zorunluluğu 

getirmektedir. 

 

E-bilet uygulamasına mükelleflerin dahil olmasını teşvik etmek amacıyla, mevcut durumda 

ödeme kaydedici cihaz kullanarak bilet düzenleyen işletmelere sağlanan beyan ve ödeme 

usulünün (eğlence vergisinin etkinlikten önce ödenmesi yerine, etkinliğe ilişkin aylık 

dönemler halinde düzenlenen biletlere ait eğlence vergisinin ertesi ay içinde ödenmesi ve 

bildirim ile belediyelere bildirilmesi usulünün) e-bilet uygulaması açısından da sağlanabilmesi 

için; Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak elektronik belge düzenlemek 

suretiyle de eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri 

yapabilmesi bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kanuni yetki verilmiştir.   

 

6. Kanunun 6. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir.   

 

 

 



 

 

 

"GEÇİCİ MADDE 40- 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 

katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş 

merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve 

hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet 

ifaları katma değer vergisinden istisnadır. 

 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise bu 

Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin 

talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.” 

 

Söz konusu düzenlemede, UEFA ile işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan 

katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklere, ülkemizde oynanacak 

olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları 

dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla 

yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulmuştur.   

 

7. Kanunun 10. maddesi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 

geçici 78. madde uyarınca asgari ücret desteği 2019 yılında da uygulanacaktır.   

 

5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 

uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 

Türk lirası (aylık 3.060 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme 

gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde (bilindiği üzere 

bazı pilot illerde birleştirilmiş muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması 

halen devam etmektedir) bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 

sayısının, 

 

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için 

 

 Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, 

 

 Ortalama sigortalı sayısı; beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk 

lirası 

 

 

 



 

 

 

ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden 

mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.  

  

Çalışan Sayısı Asgari Ücret Destek Tutarı  - 2019 

500’den az sigortalı çalıştıran işyerlerinde  150,00 TL 

500’den fazla sigortalı çalıştıran işyerlerinde 100,80 TL 

 

Yukarıda (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör 

işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası (aylık 6.090 TL) olarak esas alınacaktır. 

 

3213 sayılı Kanunun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az 

olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında 

çalışan sigortalılar için yukarıda (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 Türk 

lirası olarak (aylık 8.130 TL) ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim 

ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen 

aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.  

 

Uygulama kapsamında işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 

uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması 

esas alınacaktır.  

 

2019 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ilâ Kasım 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 

4/1-a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde 

hükümleri uygulanmayacaktır.  

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu’nun görüşleri alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından yayınlanacak bir Genelge ile belirlenecektir.  

 

Düzenleme 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere kanunun yayın tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

 

8. Kanunun 11. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Sınai mülkiyet haklarında 

istisna” başlıklı 5/B maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 

 

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 

24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent 

Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname kapsamında patent 

veya faydalı model belgesi verilerek koruma 

altına alınan buluşlar arasında yer alması ve 

buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent 

veya araştırma raporu sonucunda faydalı 

model belgesi alınması, 

 

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek 

kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 

nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli 

veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme 

yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya 

faydalı model belgesinin sahibi ya da patent 

veya faydalı model belgesi üzerinde tekel 

niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması, 

 

gerekmektedir. 

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 

 

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 

24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent 

Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname veya 22/12/2016 

tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu kapsamında patent veya faydalı 

model belgesi verilerek koruma altına alınan 

buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin 

incelemeli sistem ile patent veya araştırma 

raporu sonucunda faydalı model belgesi 

alınması, 

 

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek 

kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci maddesinde veya 6769 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde 

belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin 

patentli veya faydalı model belgeli buluşu 

geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, 

patent veya faydalı model belgesinin sahibi 

ya da patent veya faydalı model belgesi 

üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata 

sahip olması, 

 

gerekmektedir. 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Yürürlükten kaldırılan mevzuat” başlıklı 191. 

maddesinin üçüncü fıkrasıyla 551 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış olup, yukarıda yapılan 

düzenlemeler ile 6769 sayılı Kanun kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek 

koruma altına alınan buluşların da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde düzenlenen 

istisnadan yararlanabilmesi amaçlanmaktadır. 

 

9. Kanunun 12. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.   

 

"GEÇİCİ MADDE 11- (1) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri 

kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol 

kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de 

bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan 

vergileri de kapsar.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

Söz konusu düzenleme ile ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları kapsamında Avrupa Futbol Federasyonları 

Birliği (UEFA) ile işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol 

kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerin, bu müsabakalara ilişkin olarak 

Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf 

tutulmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu muafiyet, bu kapsamda elde edilecek kazanç 

ve iratlar üzerinden tevkif yoluyla alınması gereken vergileri de kapsayacaktır. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

(*) 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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KANUN 

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7162                                                                                                         Kabul Tarihi: 18/1/2019 

 

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, 

ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik 

ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre 

ödenen işe başlatmama tazminatı;” 

MADDE 3 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer 

alan “10 Türk lirasına” ibaresi “250 Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiş ve bende “ödemeler bu şartın ihlali 

sayılmaz.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, 

şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine 

kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.” 

MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar 

altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme 

zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan 

vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet 

ücretine hükmedilmez. 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 5 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının beşinci cümlesine “ödeme kaydedici cihaz kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya elektronik 

belge düzenlenmek suretiyle” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 6 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 40 – 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 

müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve 

organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar 

dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal 

teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna 

kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

MADDE 7 – 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aşağıdaki ek madde ve ekli (1), (2), (3) ve (4) nolu 

krokiler ile listeler eklenmiştir. 

“EK MADDE 2 – Ekli (1), (2), (3) ve (4) nolu krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda 

bu Kanunun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair 

sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz.” 

MADDE 8 – 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununun mülga ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

“EK MADDE 1 – Başkanlık tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım, yenilik, girişimcilik, iş 

geliştirme, üretim ve yatırım faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak ve mesleki bilgi ve deneyiminden 

faydalanmak üzere geçici süreyle kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler 



görevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer 

kişilere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen aylık tutarın beş 

katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın ödeme yapılabilir. Yapılacak 

ödemelere ilişkin usul ve esaslar; işin ve hizmetin özelliği, görev yeri, çalışma şartları ve süreleri gibi hususlar esas 

alınmak suretiyle Başkanlıkça belirlenir. 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecekler, asli görevlerine ait aylık, ücret, 

ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ve diğer mali ve sosyal haklar ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde 

öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaya devam eder. Bu maddede öngörülen 

ödemeden yararlananlara 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmez.” 

MADDE 9 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 

yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olması zorunludur.” 

MADDE 10 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 78 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında 

uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim 

ödeme gün sayısının, 

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, 

bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar 

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri 

için 203 Türk lirası olarak esas alınır. 

Birinci fıkrada belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta 

kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; 

beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası 

destek sağlanır. 

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 

aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı 

sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya 

yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında 

istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından 

yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak 

ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, 

gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve 

hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini 

yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı 

kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, 

Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve 

taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu 

maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet 

belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya 

ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 

2018 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci 

fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin 



ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim 

borcu kadar mahsup işlemi yapılır. 

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme 

bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın 

uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına 

ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen 

prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 

sayısı dikkate alınır. 

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve 

pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz. 

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler 

tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale 

dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının 

öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce 

işverenlerin hak edişinden kesilir. 

2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı 

sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş 

Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.” 

MADDE 11 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendine “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu” ibaresi ve (b) bendine “2 nci maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 6769 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinde” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 12 – 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 

müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa 

Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, 

kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla 

alınan vergileri de kapsar.” 

MADDE 13 – 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin 

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(3) Bu madde kapsamında atananların Başkanlıkta sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet 

süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve 

kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi 

takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında 

herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu şekilde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı kadrolarına 

atananlara iş sonu tazminatı ve diğer ücretler ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri 

hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 

(4) Birinci fıkrada öngörülen yabancı dil şartının değerlendirilmesinde, dil yeterliği bakımından YDS’ye 

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge de dikkate alınır. 

(5) Birinci fıkra kapsamında başvuru hakkını haiz olanlara bu fıkranın yayımı tarihi itibarıyla on günlük ek 

başvuru süresi verilir.” 

MADDE 14 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (y) bendine “gün içi piyasası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren 

diğer elektrik piyasaları” ibaresi eklenmiş ve (nn) bendinde yer alan “teslimatı veya” ibaresi madde metninden 

çıkarılmıştır. 

MADDE 15 – 6446 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(14) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalarda, risk 

yönetimine ilişkin usul ve esaslar, merkezî karşı taraf ve takas hizmetleri nedeniyle piyasa katılımcılarından alınacak 

teminatlara ilişkin usul ve esaslar ile piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 

uygulanacak temerrüt yönetimi ve oluşturulacak temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

(15) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin olarak 

EPİAŞ ve merkezî uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki 

varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, haczedilemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından 



etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.” 

MADDE 16 – Bu Kanunun; 

a) 3 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 8 inci maddesi 9/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 10 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 17 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

29/01/2019 

Ekleri için tıklayınız. 
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