
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 10.07.2019 

Sayı: 2019/114        Ref: 4/114 

 

 

Konu:  

HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİ, YENİ VARLIK BARIŞI VE MALİ SİSTEME 

OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR MADDELER 

BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER İÇEREN TORBA KANUN 

TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTUR  

 

TBMM Başkanlığına 08.07.2019 günü sunulan Kanun teklifinde yer alan düzenlemelerden 

bazıları aşağıda kısaca açıklanmaktadır. Söz konusu düzenlemenin teklif aşamasında 

olduğunu, yasalaşması sürecine kadar metin üzerinde değişiklikler, ilaveler ve iptaller 

olabileceğini önemle belirtmek isteriz.  

 

1. Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti 

 

7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 38.maddesi “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığıyla 

yeniden düzenlenmişti. Benzer bir uygulamanın, vergi uygulamalarının basitleştirilmesi, 

mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması amacıyla, kazanç üzerinden alınan 

vergilerde de uygulanması açısından Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeyle bir 

kısım mükellefler için "Hasılat esaslı kazanç tespiti" yoluyla vergiye tabi kazancın tespitinin 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Teklifin 1. Maddesi ile GVK’nın mülga 113. Maddesinin “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti” 

başlığı altında yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Buna göre,  

 

 Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile GVK kapsamında ticari kazanç veya serbest 

meslek kazancı elde eden mükelleflerden,   

 

 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek sektör ve meslek gruplarında faaliyette 

bulunanların,  

 

 Talep etmeleri halinde, 

 

belirlenen faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (KDV Kanununun 38. maddesi 

kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için 

hesapladıkları katma değer vergisi dahil tutarın) %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi 

kazanç olarak esas alınabilecektir.  

 

Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde, ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak 

ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Belirlenen faaliyetlere ilişkin kazançları yukarıdaki şekilde tespit edilenlerin; 

 

a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının 

tespitinde dikkate alınmayacak, 

 

b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde 

uygulanmayacak, 

 

c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklardır.  

 

Düzenlemede, söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanına yetkiler 

verilmesi öngörülmekte, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise söz konusu maddenin 

uygulanmasına dair usul ve esasları belirleme yetkisi verilmesi öngörülmektedir.  

 

2. Yeni Bir Varlık Barışı Düzenlemesi 

 

Teklifin 2. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 90. Madde ile 

yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre;  

 

 Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu 

varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler 

çerçevesinde bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine, 

 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 

işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi,  

 

İmkanı sağlanması öngörülmektedir.  

 

Bildirimlerin Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 31.12.2019 tarihine kadar yapılması 

gerekecektir. Bildirime konu edilen yurtdışı varlıkların ve beyana konu edilen yurtiçi 

varlıkların değerleri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecektir. 

 

Bildirim konusu varlıkların defter kayıtlarına alınmasının gerektiği durumlarda, söz konusu 

varlıklar vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı gibi, ayrıca 

dağıtılabilir kazancın tespitinde de dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.  

 

Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına 

alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz 

konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi 

kaydıyla, bu maddeden faydalanılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bu madde kapsamında ödenecek vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir 

vergiden mahsup edilemeyecek, Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen 

varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 

bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Bildirime konu edilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 

en geç 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter 

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye 

getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

 

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 

yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 

bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması 

halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde 

hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

 

Madde kapsamında bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, maddede belirtilen 

şartların yerine getirilmesi kaydıyla, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmaması öngörülmektedir.  

 

Ayrıca, maddenin son fıkrasıyla maddenin uygulamasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanına ve 

Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiler düzenlenmektedir. 

 

3. Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması 

 

Teklifin 16. ve 17. Maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa eklenmesi öngörülen 

geçici 32 ve geçici 33. Maddelerinde öngörülen düzenlemeler ile, finansal güçlük içinde 

bulunan, ancak mali sisteme olan borçlarının yeniden yapılandırılması yoluyla faaliyetine 

devam etmesi olanak dahilinde olan firmalara, faaliyetlerini verimli bir şekilde 

sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması, bu şekilde ilgili firmaların ticari faaliyetlerinin 

genişlemesi ve katma değer yaratmaya devam etmesi suretiyle ekonomiye yeniden 

kazandırılması, kapasite kullanımı ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Söz konusu düzenlemede (geçici 32. Madde); 

 

 Bu kapsamda maddenin uygulanmasına ilişkin tanımlar düzenlenmekte,  

 

 Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçlu firmaların mali 

durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda 

borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit 

edilmesi şartı getirilerek, bu tespitin bağımsız denetim kuruluşları ya da Çerçeve 

Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip 

kuruluşlara yaptırılacağı hükme bağlanmakta,  

 

 

 

 



 

 

 

 Düzenleme kapsamında hangi tedbirlerin alınabileceği (finansal yapılandırmanın nasıl 

yapılabileceği) açıklığa kavuşturulmakta ve  

 

 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile uyumun sağlanmasını teminen finansal kiralama 

sözleşmelerine konu mallar için anılan Kanunun 307. maddesi hükümlerinin kıyasen 

uygulanacağı hüküm altına alınmakta, 

 

 Madde hükümleri çerçevesinde düzenlenen sözleşme kapsamındaki işlemlere ilişkin 

olarak vergi ve sair mevzuata ilişkin istisna, teşvik ve kesintilerle ilgili uygulama 

esasları belirlenmekte, 

 

 Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınan borçların iki yıl içerisinde tekrar 

finansal yeniden yapılandırmaya konu edilmesi halinde belirtilen vergi istisnaları ve 

teşviklerin uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmakta ve  

 

 Maddenin uygulama süresi ile yetki hususu düzenlenmektedir. 

 

Geçici 33. Maddede yer verilen düzenlemede ise, bankalara, Kanunun geçici 32. Maddesi 

kapsamında indirdikleri, kısmen veya tamamen vazgeçtikleri kredilerin, 1/1/2018 tarihi 

itibarıyla yürürlüğe giren finansal araçlara ilişkin 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama 

Standardı (TFRS 9) kapsamında, kayıttan düşülmesine ve kredilerin yeniden yapılandırılması 

dahil geri ödenmelerine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları düzenli olarak 

gözden geçirmek, bu hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve işletmek 

yükümlülüğü getirilmesi öngörülmektedir. Bu madde uyarınca özel karşılık ayrıldıktan 

sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen kredilerin, Vergi Usul 

Kanunu’nun 322. maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak addolunması 

öngörülmektedir.  

 

Geçici 32. madde uyarınca yapılacak, teminat azaltma, anapara ve diğer alacaklardan 

vazgeçilerek kayıttan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin yeniden yapılandırılması bu 

Kanunun 160 ıncı maddesi ile düzenlenen zimmet suçunu oluşturmayacaktır.  

 

Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından 6361 sayılı Kanunun 16. Maddesi 

kapsamında özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan 

düşülen alacakların da VUK Madde 322 kapsamında değersiz alacak addolunması 

öngörülmektedir.  

 

4. Elektrikli Araç Üretimine Vergisel Teşvik 

 

Teklifin 19. Maddesi ile KVK’ya eklenmesi öngörülen geçici 12. Madde ile, Türkiye’de 

elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih 

edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla,  

 

 6745 sayılı Kanunun 80. maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar 

verilen,  

 

 

 



 

 

 

 Bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak 

teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge 

faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de 

imal eden mükelleflerin, 

 

 Bu yatırımları dolayısıyla KVK’nın 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları 

yatırıma katkı tutarını,  

 

 Söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine 

ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu 

mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben 

ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda  

 

Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmektedir.  

 

Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 

yetkili kılınmaktadır.  

 

5. Yurtdışına Çıkış Harcı Yükseltilmektedir 

 

Teklifin 20. Maddesi ile 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “15 Türk Lirası” ibaresinin “50 Türk Lirası” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.  

 

Ayrıca Cumhurbaşkanına bu tutarı üç katına kadar arttırma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.  

 

6. 4458 Sayılı Kanun Kapsamında El Konulan veya 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 

Soruşturma veya Kovuşturma Kapsamında Olan Taşıtların Sahiplerine İadesi  

 

Teklifin 14. Maddesinde öngörülen düzenleme ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235. 

maddesinin 4. fıkrası uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen veya 

aynı maddeye ilişkin olarak mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan taşıtlar ile ilgili 

olarak, 31/12/2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk 

iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25'ine tekabül eden tutarın, başvuru 

sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi kaydıyla 

sahiplerine iadesine yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.   

 

Teklifin 21. Maddesinde öngörülen düzenleme ile ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 3. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma 

kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş taşıtlar ile ilgili olarak,  31/12/2019 

tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken 

özel tüketim vergisinin %25'ine tekabül eden tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten 

itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi kaydıyla sahiplerine iadesine yönelik bir 

düzenleme öngörülmektedir.   

 

 

 

 



 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 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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