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                                             İstanbul, 18.01.2019 

 

SİRKÜLER (2019/23) 

 

Konu: 7161 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 

 

18.01.2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 Kanun No’lu “Vergi Kanunları ile 

Bazın Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan 

başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir;  

 

1. Ar-Ge Tasarım ve Destek Personelinin Ücretlerinde Gelir Vergisi Desteği 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 76’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2018 ibaresi 

31/12/2023 şeklinde değiştirilmiştir. Böylece Ar-Ge Tasarım ve Destek Personelinin bu çalışmaları 

karşılığında elde ettikleri ücretleri için uygulanan gelir vergisi teşviki 31/12/2023 tarihine kadar 

uzatılmış olup, ilgili maddenin son şekli aşağıdaki gibi olmuştur; 

 

31/12/2023 tarihine kadar 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge tasarım ve destek 

personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi 

uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin;  

 

 Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en 

az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i,  

 Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar 

için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i  

 

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin 

edilecektir. 

 

2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin Yenilebilir ve Diğer Enerji Tesisleri 

Yapımında KDV İstisnası 

 

KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen (j) bendine yapılan ekleme ile Organize Sanayi 

Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin yenilebilir ve diğer enerji tesisleri yapımına ilişkin bunlara 

veya bunlar tarafından oluşturulacak iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları 

KDV’den istisna edilmiştir. 

 

3. Bazı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri KDV’den İstisna Edilmiştir. 

 

KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen (n) bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den 

istisna edilmiştir. 
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4. Kur Farkları KDV Matrahına Dahil Edilmiştir. 

 

KDV Kanunu’nun 24 üncü maddesinin (c) bendine yapılan ekleme ile kur farkları KDV matrahına 

dahil edilmiştir.  

 

Böylece Kanunun 20’inci maddesi ile teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel 

olarak tanımlanan teslim ve hizmet işlemlerinde matraha, bu işlemlerle ilgili oluşan kur farklarının da 

dahil edildiği hüküm altına alınmış, kur farklarının KDV’sine tabi olup olmayacağı hususundaki 

belirsizlik giderilmeye çalışılmıştır. 

 

5. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Hazineye Devredilen Taşınmazların KDV, Damga Vergisi ve 

Tapu Harcı İstisnası  

 

2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen, sınırları ve 

koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, 

trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinde katma değer 

vergisi, damga vergisi ve tapu harcı istisnası 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

6. Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlara İlişkin İnşaat İşlerinde KDV İadesi 

 

İmalat Sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeni ile  

 

 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV,  

 Altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde talep edilmesi halinde  

 

belge sahibi mükellefe iade edilmektedir.  

 

Yapılan değişiklik ile 2019 yılı da kapsama alınmış, söz konusu inşaat işleri nedeni ile 2019 yılında 

yüklenilen ve altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde iadesi talep edilen KDV’nin belge sahibi 

mükellefe iadesi imkanı sağlanmıştır. 

 

Ayrıca Cumhurbaşkanına madde de belirtilen süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip 

eden her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. 

7. İşsizlik Ödeneği Almak İçin 120 Gün Prim Ödeyerek Sürekli Çalışmış Olma Şartı 

Kaldırılmıştır. 

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli 

çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece hizmet akdinin sona 

ermesinden önceki son 120 gün sürekli prim ödemese dahi hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl 

içinde; 

 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 180 gün, 

 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 240 gün, 

 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 300 gün, 

 

süre ile işsizlik ödeneği alabilecektir.  
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8. Şalgam Suyu, İçme Sütü ve Bebek ve Devam Sütlerinde ÖTV Kaldırılmıştır. 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı 

sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükme yapılan “şalgam suyu, Türk Gıda 

Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” 

ilavesi ile bu içecekler için ÖTV uygulamasına son verilmiştir. 

 

 

Ayrıca ÖTV Kanunu’na eklenen Geçici Madde 8 ile şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili 

ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV 

ve ÖTV’ye isabet eden KDV bakımından  

 

 Vergi tarhiyatı yapılamayacağı ve vergi cezası kesilemeyeceği,  

 Daha önce yapılmış olan tarhiyatlar ile kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçileceği,  

 Tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, Tahsil edilen tutarların ise red ve iade edilmeyeceği 

 

hüküm altına alınmıştır. 

  

9. İmalat Sanayii’ne Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları İçin 

İndirimli Kurular Vergisi Uygulaması 

 

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geciçi 9’uncu maddesine göre; mükellefler 

tarafından 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamındaki yatırım harcamalar için, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin ikinci 

fıkrasının  

 (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", 

"%80" ve "%100" şeklinde ve  

 (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde  

uygulanmaktadır. Yapılan düzenleme ile 2019 yılında imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamındaki harcamalar içinde yukarıdaki oranlar uygulanacaktır. 

Ayrıca Cumhurbaşkanına yukarıda belirtilen süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip 

eden her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.  

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


