
Rotax Denetim, Danışmanlık ve YMM A.Ş. 

Dumlupınar Mah. Doruk Sok. No:45 İstanbul 216 2. Etap C Blok K:15 D:120 Kadıköy/İstanbul 

Tel: 0 216 514 57 77 

 
Sayfa 1 / 5 

 

 

Vergi Sirküleri 

 

No: 2019/1 

 

  Tarih: 18/01/2019 

Konu: 7161 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler 

 

   

 

 

7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır.  Söz konusu Kanun ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 

1) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle 

elde ettikleri paraların BSMV müstesna tutulması  

Bu Kanunun 2'inci maddesi  ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin 

birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş olup varlık finansmanı 

fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paraların banka 

ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 

18.1.2019) 

 

2) Türk Hava Kurumunda ve sivil havacılıkta uçuşta görevli personele ödenen ücretin 

%70'nin gelir vergisinden istina edilmesi 

Bu Kanunun 3'üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına eklenen 17 nolu bend ile  kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava 

Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla 

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

içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına 

ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istina edilmiştir. Ayrıca, 



Rotax Denetim, Danışmanlık ve YMM A.Ş. 

Dumlupınar Mah. Doruk Sok. No:45 İstanbul 216 2. Etap C Blok K:15 D:120 Kadıköy/İstanbul 

Tel: 0 216 514 57 77 

 
Sayfa 2 / 5 

 

Cumhurbaşkanı'nın, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili 

olduğuna ilişkin hüküm getirilmiştir.  

Öte yandan,  193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde 

yapılan değişiklik ile Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan 

müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen pilot ve görevlilere teşvik amaçlı olarak 

ödenen tazminatlara ilişkin istisna hükmü kaldırılmıştır. (Yürürlük tarih: 1.2.2019) 

 

3) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün 

senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden 

müstesna olmasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması 

Bu Kanunun 5'inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesinin birinci 

fıkrasında yer değişiklik ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve 

kurumlar vergisinden müstesna olması 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük 

tarih: 1.1.2019) 

 

4) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji 

tesislerinin inşasına ilişkin mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV'den istisna edilmesi 

Bu Kanunun 17'inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yapılan değişiklik ile organize sanayi bölgeleri ile 

küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak 

bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile 

hizmet ifaları KDV'den istisna edilmiştir. (Yürürlük tarih: 1.2.2019) 

 

5) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından 

yapılan kitap ve süreli yayın teslimlerinin KDV'den istisna edilmesi 

Bu Kanunun 17'inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık 

sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV'den 

istisna edilmiştir. (Yürürlük tarih: 1.2.2019) 
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6) Kur farklarının KDV matrahına dahil olması 

Bu Kanunun 18'inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendine “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. 3065 sayılı KDVK'nda kur farkları KDV 

matrahına dahil olan unsurlar arasında sayılmadığından, kur farklarının KDV matrahına dahil 

olup olmadığı hususunda tereddütler hasıl olmaktaydı. Yapılan bu düzenleme sonrası, kur 

farkları KDV matrahına dahil olan unsurları belirten 24'üncü madde içinde sayıldığından 

dolayı kur farklarının KDV'ye tabi olduğu hususu netleşmiş oldu. (Yürürlük tarihi: 

18/01/2019) 

 

7) Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan 

taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin KDV, damga vergisi ve tapu 

harcından müstesna olmasına ilişkin sürenin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması 

 Bu Kanunun 19'uncu maddesi ile 3065 sayılı KDVK'nun Geçici 35'inci maddesinde yapılan 

değişiklik ile kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan 

taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin katma değer vergisi, damga vergisi ve 

tapu harcından müstesna olmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 

bu taşınmazların Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre 

kazanç oluşmayacağına ilişkin süre de 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük 

tarihi: 18/01/2019) 

 

8) İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen 

yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle KDV'nin iade edilmesi uygulamasının 2019'da 

da sürdürülmesi 

Bu Kanunun 19'uncu maddesi ile 3065 sayılı KDVK'nun Geçici 35'inci maddesinde yapılan 

değişiklik ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi 

edilemeyen katma değer vergisinin mükellefe iade olunmasına ilişkin uygulamanın 2019 

yılında da sürdürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın, süreleri beş yıla kadar 

uzatmaya yetkili olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük tarihi: 18/01/2019) 
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9) Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam 

sütü sayılan içeceklerin ÖTV kapmasından çıkarılması 

Bu Kanunun 37'inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı 

listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci 

parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; 

şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, 

bebek ve devam sütleri sayılanlar şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte şalgam 

suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan 

içecekler ÖTV kapmasından çıkarılmıştır. (Yürürlük tarihi: 18/01/2019) 

Öte yandan, bu Kanunun 37'inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

eklenen Geçici 8'inci madde ile 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam 

suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek 

ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden 

katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha 

önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarlar terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların 

red ve iade edilmesi düzenlenmiştir. 

 

10) İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları 

için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar 

vergisi açısından sağlanan teşvikin 2019 yılında da sürdürülmesi  

Bu Kanunun 43'üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde 

değiştirilmiş olup imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 

harcamaları için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde düzenlenen indirimli 

kurumlar vergisi oranlarının daha yüksek oranlarda uygulanmasının 2019 yılında da 

sürdürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın, süreyi beş yıla kadar uzatmaya yetkili 

olduğu düzenlemesi getirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 18/01/2019) 
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11) Kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat 

endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının kullanılması  

Bu Kanunun 56'ıncı maddesi ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin 

birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri 

“tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve 

maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 

hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik ile kira bedelinin 

belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık 

ortalamalara göre değişim oranının kullanılması düzenlenmiştir. (Yürürlük tarih: 1.1.2019) 

 

12) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından prim ödeyerek sürekli çalışmış 

yerine hizmet akdine tabi şartının getirilmesi 

Bu Kanunun 25'inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “ hizmet akdine tabi” 

şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 

120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı hizmet akdine tabi olma şeklinde 

değiştirilerek 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması durumunda işsizlik ödeneğinin 

ödenmesini sağlamaktadır. (Yürürlük tarihi: 18/01/2019) 

 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

Yukarıdaki sirkülerde yer alan bilgiler, konuya ilişkin genel bilgileri içermektedir. İşbu sirküler ve içeriğindeki bilgilerin 

kullanılması sonucu her türlü risk ve sorumluluk tarafınıza ait olup Rotax Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik 

A.Ş. olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mali ve ticari kararlarda 

profesyonel danışmana başvurmanız tavsiye edilmektedir. 


