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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 21.01.2019 

         Sayı  : 2019/15 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmıştır. (18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı R.G.) 

 

        -Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar T.C. Merkez Bankasınca 29.01.2019 

Tarihinden İtibaren 2.030 TL Olarak Belirlenmiştir. 

        -7161 Sayılı Kanun ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunlarında Yapılan 

Düzenlemeler 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin  

Tüketiciye Yönelik Gerçekleştirilen Taksitli Satışlarında Değişiklik Yapılmıştır. 

(18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı R.G.) 

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin, 

Perakende İşletmelerce Tüketiciye Yönelik Gerçekleştirilen Taksitli Satışlar başlıklı 12/B 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

       “(2) Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk 

Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile 

fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı 

üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak uygulanır.” 

 

          Bu duruma göre 18.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 

 

         -Ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan 

televizyon satışlarında üç ay, 

 

         -Bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan 

cep telefonu satışlarında altı ay, 

 

         -Fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, 
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 olarak uygulanacaktır.  

 

          Diğer taraftan perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir 

ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil 

olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek 

taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemeyecektir. 

(Yönetmelik md:12/B-1) 

2. Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar T.C. Merkez Bankasınca 29.01.2019 

Tarihinden İtibaren 2.030 TL Olarak Belirlenmiştir. 

          T.C. Merkez Bankası’nca 12.01.2019 tarihinde yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı 

Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin 

Tebliğde (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1)” ile 28.01.2019 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu 

miktar 1.600 TL’den 2.030 TL’ye çıkarılmıştır.  

 

          Bu kapsamda Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle 

Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in (Sayı: 2010/2) 4’üncü 

maddesine göre muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde 

ibraz edilen her çek yaprağı için;  

 

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,  

 

         -Çek bedeli 2.030 TL veya üzerinde ise 2.030 TL,  

 

         -Çek bedeli 2.030 TL altında ise çek bedelini, 

 

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,  

 

         -Çek bedeli 2.030 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi 2.030 

TL tamamlayacak bir miktarı,  

 

         -Çek bedeli 2.030 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa 

ilave olarak 2.030 TL ödemekle yükümlü olacaktır.  

 

          Yine, 2010/2 sayılı Tebliğ’in Geçici 2. maddesinde belirtilen ve 2010/2 sayılı 

Tebliğ’den önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap 

bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek 

yaprağı için 940 TL’ye kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her 

çek yaprağı için 940 TL’ye tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü olduğu 

tutarları 28.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.255 TL olarak değiştirilmiştir.  

 

3. 7161 Sayılı Kanun ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunlarında Yapılan 

Düzenlemeler 

 

         7161 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (18.01.2019 – 30659 R.G.) 
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         7161 sayılı Kanunla Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları’nda yapılan düzenlemelere 

ayrıntılı olarak aşağıda yer verilmiştir. 

 

3.1. Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

 

-2019 Yılında Yapılacak İmalat Sanayiine Yönelik Yatırımlara İlave Teşvik 

Sağlanması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir. 

 

KVK’nın “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A-b,c maddesi uyarınca 

Cumhurbaşkanı (700 Sayılı KHK'nın 09.07.2018 tarihinde yürürlüğe giren 173 üncü 

maddesiyle Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurbaşkanı) olarak değiştirilmiştir. 

 

Her bir il grubu; 

 

-Stratejik yatırımlar veya maddenin (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma 

katkı oranının % 55'ini,  

 

-Yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 65'ini 

geçmemek üzere belirlemeye,  

 

-Kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma 

başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına 

mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini geçmemek üzere uygulatmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.  

 

6770 ve 7061 sayılı Kanunlar ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 

9’uncu madde uyarınca; 

 

         -2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım 

teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için yukarıda belirtilen "%55", "%65" ve 

"%90" şeklinde yer alan kanuni oranların sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve "%50" 

şeklinde yer alan kanuni oranın ise "%100" şeklinde uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır.  

 

          Böylelikle, o dönemlerde yetkili olan Bakanlar Kurulu’na 2017 ve 2018 yıllarında     

imalat sanayine yapılan yatırımlara ilave teşvik sağlanması için yetki verilmişti.  

 

          Bakanlar Kurulu da kendisine tanınan yetki çerçevesinde Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapmıştı. Böylelikle, imalat sanayiine yönelik (US-

97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında 

yapılan yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları 

kapsamında vergi indirimi desteği uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede 

geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının 
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yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına 

uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere uygulanmıştı.  

 

          7161 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesi ile KVK’nın geçici 9’uncu maddesinde 

yapılan değişiklikle 2019 yılında yapılacak imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamındaki yatırım harcamalar için de artırılmış oranların uygulanması 

suretiyle ilave teşvik sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.  

 

          Cumhurbaşkanı’nın Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapacağı 

bir değişiklik ile 2019 yılında gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için de, 2017 ve 2018 yıllarına ait yatırımlar 

için sağlanan ilave teşviklerin getirileceği beklenmektedir.  

 

          Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na söz konusu ilave teşvik uygulamasının süresini 5 yıla, 

bir diğer ifadeyle 2024 yılı sonuna kadar, uzatma yetkisi verilmiştir.  

 

          Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan söz konusu düzenlemeler, 7161 sayılı 

Kanun’un yayım tarihi olan 18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

3.2. Gelir Vergisi Kanun’unda Yapılan Değişiklikler 

 

           7161 Sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişiklikler aşağıdaki başlıklar altında 

açıklanmıştır. 

 

         -Uçuş Maksadıyla Görevlendirilen Pilotların ve Kabin Memurlarının Ücretlerine 

İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

           7161 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi ile, gelir vergisinden istisna olan ücretleri 

düzenleyen GVK’nın 23/1 maddesine eklenen 17 no.lu bent ile daha önce 29 uncu 

maddesinde düzenlenmiş istisna, ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmiştir.  

 

          Buna göre, 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 istisna edilmiştir.  

 

Ayrıca anılan madde uyarınca, % 70 olan istisna oranını % 100’e kadar artırtma 

veya sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Söz konusu düzenleme 1 

Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

-Fiilen Uçuş Hizmeti Karşılığında Alınan İkramiyelere İlişkin Düzenlemeler 

 

GVK’nın “Teşvik, İkramiye ve Mükafatları” başlıklı 29/2’uncu maddesi uyarınca, 

Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş 

maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş 
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esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış 

personele verilen fiilen uçuş hizmeti karşılığındaki ikramiyeler, gelir vergisinden istisnaydı.  

 

          7161 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi ile getirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Türk 

Hava Kurumu ile kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş 

maksadıyla görevlendirilen ilgili personele sağlanan fiili uçuş hizmetlerine karşılık alınan 

ikramiyelere konu istisna uygulaması kaldırılmaktadır.  

 

          Söz konusu istisna uygulaması kamu kurum ve kurullarından uçuş maksadıyla 

görevlendirilen ilgili personelle sınırlı hale getirilmiştir. Düzenleme 1 Şubat 2019 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

          Diğer taraftan, bir önceki bölümde açıklandığı üzere, Türk Hava Kurumu veya 

kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla 

görevlendirilen ve fiili uçuş tazminatları nedeniyle aldıkları ikramiyelerde istisna 

uygulaması sonra erecek ilgili personelin ücretlerinin % 70’i, 1 Şubat 2019 tarihinden 

itibaren gelir vergisinden istisna edilecektir. 

 

         -Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasında Uygulanan İstisnaya Dair Düzenlemeler 

 

          GVK’nın geçici 76’ncı maddesi uyarınca, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından 

doğan kazançların 31.12.2018 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna 

edilmesine ilişkin düzenleme, 7161 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 31.12.2023 tarihine 

kadar uzatılmıştır.  

 

          Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

                   

          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


