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                                   İstanbul, 24.07.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/64) 

 

Konu: 7186 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 

 

19.07.2019 tarihli 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7186 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan başlıca değişiklikler 

aşağıdaki gibidir; 

 

1. Mükellefin Talep Etmesi Halinde Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti 

Uygulaması Getirilmiştir. 

 

7186 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre; Şehir içi yolcu taşımacılığı 

faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret 

toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, talep etmekleri halinde 

“Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti” uygulamasına tabi olacaklardır. Bu mükellefler;  

 

 Belirlenen faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’unu bu faaliyetlerine 

ilişkin vergiye tabi kazanç olarak dikkate alacaktır. 

 Vergiye tabi kazancın bu şekilde tespitinde ilgili faaliyetlere ilişkin giderlerini dikkate 

almayacaktır. 

 Bu kazançlarına herhangi bir indirim veya istisna uygulayanamayacaktır. 

 İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklardır. 

 VUK 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine göre bir takvim yılı içinde iki 

kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları 

için uygulamadan yararlanamayacaktır. 

 

2. Yurtdışı ve Yurtiçi Varlıklar İçin Varlık Barışı Düzenlemesi Yapılmıştır. 

 

7186 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90 ıncı madde ile yeni 

bir varlık barışı uygulaması getirilmiştir. Buna göre; 

 

Yurtdışında Bulunan Varlıklarda; 

 

a) Yurtdışında bulunan  para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 

31/12/2019 tarihine kadar Türkiyedeki banka veya aracı kuruma bildiren  gerçek veya tüzel kişiler, söz 

konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. Bu durumda; 

 

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesaplayacakları 

vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatı ile verecekleri 

beyanname ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edecek ve aynı süre içinde ödeyecektir. 
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b) Yurtdışında bulunan  para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt 

dışında bulunan banka veya finansal kurumalardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi olan 

19.07.2019 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019 tarihine kadar 

kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu durumda, defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, borcun 

ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde 

hükümlerinden yararlanılacaktır. 

 

c) 19.07.2019 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurtdışında bulunan 

para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 19.07.2019 tariihnden önce 

Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından 

düşülmesi kaydıyla madde hükümlerinden yararlanılcaktır. 

 

d) Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen 

varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, işletmelerine dahil edebilecekleri gibi 

aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 

almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. 

 

Yurtiçinde Bulunan Varlıklarda; 

 

a) Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 

taşınmazlar 31/12/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz konusu 

varlıklar, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni 

defterlere kaydedilebilir. Bu taktirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 

dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 

 

b) Bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme 

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

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

kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılır. 

 

c) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh ettirilir ve bu 

vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. 

 

Gerek yurt dışı gerekse yurt içi varlık barışı sonucunda bu madde kapsamında ödenen vergi hiç bir 

suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mashup edilemez. Türkiye’ye getirilen veya kanuni 

defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkartılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi 

uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. 

 

Bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiç bir suretle vergi incelemesi 

ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara 

ilişkin tarh edilen verginin vadesinden ödenmesi ve yurtdışında bulunan bildirilen varlıkların bildirim 

tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda 

açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. 
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3. Finansal Kurumlar Olan Borçların Yapılandırılmasında Bazı Vergi İstisna ve Mufaiyetleri 

Getirildi. 

 

7186 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile Bankacılık Kanununa eklenen Geçici 32 inci madde ile 

getirilmiş olan vergi istisna ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir; 

 

Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamında düzenlenen 

sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca; 

 

 Yapılacak işlemler cezaevi harcı ve Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı 

dahil) ve düzenlenecek kağıtlar (Çerçeve anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi 

Kanuna göre alınan damga vergisinden, 

 Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tehsil edilecek tutarlar Gider 

Vergileri Kanunu gereği ödenecek BSMV’den, 

 Kullandırılan ve kullandırılacak krediler KKDF’den 

 

müstesnadır. Bu istisnalar, alacaklı kuruluşların Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında 

düzenlenen sözleşmeler kapsamındaki işlemleri dolayısıyla doğrudan veya dolaylı edindikleri 

varlıkları ve teminatları, alacaklı kuruluşların kendi aralarında veya borçluya devri hariç, elden 

çıkardıkları hallerde uygulanmaz. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan istisna hükmü, 

kanuni takibe alınma şartı aranmaksızın alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını Çerçeve Anlaşmaları ve 

düzenlenen Sözleşmeler kapsamında devreden kurumlar ile bu suretle ilgili varlıkları devralan söz 

konusu alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları hakkında uygulanır. 

 

KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yer alan istisna hükmü, ilgili 

varlıkların Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşlara devir 

veya teslimi ile bu suretle ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir veya 

tesliminde uygulanır. 

 

Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları, VUK hükümlerine göre alacaklı 

için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır. Alacaklı kuruluşlar 

tarafından dahil oldukları risk grubunda bulunan borçlularla yapılan yeniden yapılandırma işlemlerinde 

bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 

 

Sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan borçlular tarafından alınmış olan teşvik belgesinin 

süreleri veya ihracat taahhüt süreleri ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi çerçevesinde sağlanan kefaletleri de içermek üzere kredi 

garanti kurumları tarafından verilen garanti ve kefaletlerin süreleri, sözleşmeler ile belirlenen süreler 

kadar uzatılmış sayılır. 

 

Bu madde hükümlerine göre yeniden yapılandırma kapsamına alınan bir borçlunun borçlarının 

sözleşmenin imza tarihini izleyen yılın başından itibaren iki yıl içerisinde tekrar finansal yeniden 

yapılandırmaya konu edilmesi halinde, bu madde hükmünde belirtilen vergi istisnaları ve teşvikler 

uygulanmaz. 
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Sözleşmeler ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi halinde dahi, uygulanmış olan vergi, 

fon ve harç istisnaları geri alınmaz. 

 

Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmeler 

için sağlanan vergi istisnaları ve teşvikler, bu madde kapsamında düzenlenen sözleşmelere istinaden 

yapılacak işlemlere 19.07.2019 tarihinden itibaren belirlenen 2 yıllık süreyle sınırlı olmaksızın 

uygulanır. 

 

4. Yurtdışına Çıkış Harcı 50 TL’sına Artırılmıştır. 

 

7186 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yapılan değişiklikler ile; 

 

Yurtdışına çıkış yapan T.C. vatandaşlarından alınan harç tutarı 50 TL’sına çıkarılmış ve bu miktarın üç 

katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 

5. Yurtdışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarları Artırılmıştır. 

 

7186 sayılı Kanunun 8, 9, 10,11,12 ve 13 ncü maddeleri ile Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 

Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 

Kanunda yapılan değişiklikler ile; 

 

 Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden 

sayılmaına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları 

seçecekleri prime esas kazançlarının %32’sinden %45’ine çıkarılmıştır. Buna göre asgari ücret 

üzerinde yapılan borçlanmalarda (2.558,40x %32=) 818,7 TL olan bir aylık borçlanma tutarı 

01.08.2019 tarihinden geçerli olmak üzere (2.558,40x%45=) 1.151,20 TL olacaktır. 

 Türkiye’deki sigortalılık süresine bakılmadan yurt dışı borçlanmasına yönelik süreler 

sigortalılık süresine dahil edilecektir. Borçlanılan sürelerin sigortalılık statüsü, 5510 sayılı 

Kanunun 4/b kapsamında kabul edilecektir.  

 Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması halinde bu 

süreler, Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden borçlanılan süre kadar geriye 

götürülecektir.  

 

Örneğin; Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihi 15/07/2000 olan bir kişinin 24 ay (720 gün) 

15/07/2000 tarihinde önceki dönemlere ilişkin yurtdışı borçlanma talebinde bulunması halinde 

sigortalılık başlangıç tarihi 24 ay geri götürülecek ve 15/07/1998 olarak dikkate alınacaktır. 

 

 Türkiye’de sigortalılığı bulunmayanların yurt dışı borçlanma yapması halinde borçlanma 

tutarının TAMAMEN ÖDENDİĞİ tarihten borçlanılan süre kadar geriye gidilecek ve sigorta 

başlangıç tarihi bu tarih kabul edilecektir. 

 

Örneğin; Türkiyede sigortalılığı bulunmayan bir kişinin 24 ay (720 gün) yurtdışı borçlanma 

talebinde bulunması halinde ve borçlanılan tutarın TAMAMINI 01.08.2019 tarihinde peşin 

olarak ödemesi halinde sigortalılık başlangıç tarihi ödemenin yapıldığı 01.08.2019 24 ay geri 

götürülecek ve 15/07/2017 olarak dikkate alınacaktır. 
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 Kısmi aylıkları bağlanmış ve borçlanma işlemlerini tamamlayarak borçlarını ödeyenler, 

sigortalılık sürelerinin hangi statüde değerlendirileceği ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının 

tespitinde önceki yasa hükümlerine tabi olacaktır. Diğer bir ifade ile daha önce borçlanma 

yapmış olanlarla kısmi sözleşme aylığı bağlanmış olanlar 7186 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikten etkilenmeyecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
 
 
 
 


