
 
 
 
 

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
 KANUNUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 
 

Kanun No 7162 
Kabul Tarihi 18.01.2019 
Resmi Gazete Sayısı 30671 
Resmi Gazete Tarihi 30.01.2019 

 
 
 

 
 

 
 

7162  
Eklenen / Değişen / Kaldırılan 

Maddeler 

 Evde imal edilen bazı ürünleri, yıl içindeki satış tutarı, asgari ücretin yıllık brüt 
tutarından fazla olmamak üzere,  internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satanlar, esnaf muaflığından faydalanmaya devam edecekler. GVK. Md: 9 

 İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ile 4857 sayılı İş Kanununa 
göre ödenen işe başlatmama tazminatının istisna kapsamında bulunduğu hususuna 
açıklık getirildi. GVK. Md: 25 

 Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminde her bir beyanname itibariyle 250 Türk 
lirasına kadar yapılan eksik ödemeler vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında 
değerlendirilmeyecek.  GVK. Md: 121 

 27.3.2018 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 iadesine imkan sağlandı. GVK. G. Md: 89 

  Biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisin hesaplanması ve ödenmesine dair 
işlemlerin elektronik belge düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmesine imkan sağlandı. BGK Md: 21 

 UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden 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 KDV istisnası kapsamına alındı. KDVK G. Md: 40 

  Asgari ücret desteği, Ocak/2019 ayından başlanmak üzere 12 ay süreyle uygulanacak. 
-Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, aylık  (30 x 5)= 
150 TL, 
-Ortalama sigortalı sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL, aylık (30 x 
3,36) = 101 TL, destek sağlanmaktadır. 5510 SK Md: 78 

 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi 
verilerek koruma altına alınan buluşlar kurumlar vergisi istisnasından 
yararlandırılacak.  KVK Md: 5/B 

 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının 
Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve 
organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayanların elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti 
kapsamına alındı.  KVK G. Md:  11 

http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/gelir-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun/3334


 

7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

 Kanunun 1 inci maddesiyle; 
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. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Esnaf Muaflığı 
 
Vergiden muaf esnaf: 
Madde 9 –  Ticaret ve sanat erbabından 

aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir 
vergisinden muaftır 

………. 
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. 

………. 
 

Esnaf Muaflığı 
 
Vergiden muaf esnaf: 
Madde 9 –  Ticaret ve sanat erbabından 

aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir 
vergisinden muaftır 

………. 
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. 

………. 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Evde imal edilen bazı ürünleri, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, yıl için geçerli olan asgari 

ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satanlar, esnaf muaflığından faydalanmaya devam edecekler. 

 (Yürürlük Tarihi:  30.01.2019) 
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7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

Kanunun 2 nci maddesiyle; 
193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Müteferrik İstisnalar 
 
Tazminat ve yardımlarda 
Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve 

yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 
 1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik 

sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen 
tazminat ve yapılan yardımlar; 

………. 
 

Müteferrik İstisnalar 
 
Tazminat ve yardımlarda 
Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve 

yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 
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; 

………. 
 

  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ile 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen 

işe başlatmama tazminatının istisna kapsamında bulunduğu hususuna açıklık getirildi. 
 

 (Yürürlük Tarihi:  30.01.2019) 
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7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

Kanunun 3 üncü maddesiyle; 
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. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 
Mükerrer Madde 121 – Ticari, zirai veya 

mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 
olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve 
bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve 
emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, 
ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden 
indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl 
ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. 
İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla 
olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 
tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı 
üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup 
edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar 
red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin 
yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki 
faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam 
gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit 
edilir.  

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.), 

………. 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 
Mükerrer Madde 121 – Ticari, zirai veya 

mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 
olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve 
bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve 
emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, 
ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden 
indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl 
ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. 
İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla 
olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 
tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı 
üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup 
edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar 
red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin 
yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki 
faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam 
gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit 
edilir.  

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 

AÇIKLAMA 
 Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminde her bir beyanname itibariyle 250 Türk lirasına 

kadar yapılan eksik ödemeler vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.  
 Vergi Kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin 

edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde tecil süresinin sonunu takip eden 15 gün içinde 
ödenmesi şartıyla, kanuni süresinde  ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacak.  

Yürürlük Tarihi: 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere 30.01.2019) 
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7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

 
 

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. 

………. 
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7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

Kanunun 4 üncü maddesiyle; 
193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
 
 

 

 
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. 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 27.3.2018 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 iadesine imkan sağlandı. 

(Yürürlük Tarihi:  30.01.2019) 
 
  
 

- 6 -



 

7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Belediye Gelirleri Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

Kanunun 5 inci maddesiyle; 
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. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Eğlence Vergisi 
 

Nispet ve miktar: 
Madde 21 – Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet 

ve miktarlarda alınır. 
………. 
 
(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 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. 

Eğlence Vergisi 
 

Nispet ve miktar: 
Madde 21 – Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet 

ve miktarlarda alınır. 
………. 
 
(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 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. veya elektronik belge 
düzenlenmek suretiyle 

  
  
  

 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin 

elektronik belge düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmesine imkan sağlandı. 
 

(Yürürlük Tarihi: 30.01.2019) 
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Kanunun 6 ncı maddesiyle; 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
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. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden 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 KDV istisnası 
kapsamına alındı. 

(Yürürlük Tarihi: 30.01.2019) 
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7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

Kanunun 10 uncu maddesiyle; 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
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; 

AÇIKLAMA 
 Asgari ücret desteği, Ocak/2019 ayından başlanmak üzere 12 ay süreyle uygulanacak. 
 Kanunun 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları 

çalıştıran işverenlerin;  
2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas 

günlük kazancı 102 TL (aylık 3.060.- TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün 
sayısını geçmemek üzere 2019 yılında cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

2019 yılı içinde ilk defa Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin 
toplam prim ödeme gün sayısının, 

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için; 
-Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, aylık  (30 x 5)= 150 TL, 
-Ortalama sigortalı sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL, aylık (30 x 3,36) = 

101 TL, destek sağlanmaktadır. 
Destek tutarı işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir. 

 
(Yürürlük Tarihi: 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere  30.01.2019) 
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

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 
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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. 
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Kanunun 11 inci  maddesiyle; 
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. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Sınai mülkiyet haklarında istisna 
 
MADDE 5/B- 
 
………. 
 
(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,  

c) (Mülga: 15/7/2016-6728/57 md.) 
 gerekmektedir. 
………. 

 
Sınai mülkiyet haklarında istisna 
 
MADDE 5/B- 
 
………. 
 
(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,  

c) (Mülga: 15/7/2016-6728/57 md.) 
 gerekmektedir. 
………. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek 

koruma altına alınan buluşların kurumlar vergisi istisnasından yararlanmasına imkan sağlandı. 
 

(Yürürlük Tarihi: 30.01.2019) 
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Kanunun 12 inci  maddesiyle; 
5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
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. 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına 

ilişkin olarak, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayanların elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti kapsamına alındı. 

 
(Yürürlük Tarihi: 30.01.2019) 
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