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

         Sayı  : 2019/16 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-S.G.K Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar 

Hakkında Genelge(2019/2) Yayımlamıştır. 

 

          -7161 Sayılı Kanun ile Yapılan Türk Borçlar Kanun’unda Yer Alan Kira Bedeline 

ilişkin Düzenlemeler, 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. S.G.K Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar 

Hakkında Genelge(2019/2) Yayımlamıştır. 

 

           S.G.K’nın 2019/2 sayılı genelgesinde;  

 

-01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için 

sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,  

 

          -Yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, 

 

          -İsteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde 

dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, 

 

          -Geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde, 

 

dikkate alınacak tutarlar gösterilmektedir. 

 

           Genelgedeki bazı parametreler aşağıda yer almaktadır. 
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1.1. 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-a Maddesine Tabi Sigortalıların Sigorta Primi ve 

İşsizlik Sigortası Primlerine Esas Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst 

Sınırları 

 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için; özel sektörde 01.01.2019-

31.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas kazanç sınırları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Açıklama Tutar (TL) 

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 

Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 

Günlük kazanç üst sınırı 639, 60 

Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 

 

1.2. Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve 

Aile Zammı(Yardımı) Tutarları, 

 

5510 Sayılı Kanunun 4/1-a bendine tabi sigortalıların 01.01.2019-31.12.2019 

tarihleri arasında yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı(yardımı) tutarları 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Açıklama Tutar (TL) 

Yemek Parası 85,28 x % 6 = 5.12 TL (Günlük) 

Çocuk Zammı 2.558,40 x % 2 = 51,17 (Aylık) 

Aile Zammı(Yardımı) 2.558,40 TL x % 10 = 255,84 (Aylık) 

 

 

1.3. Emzirme Ödeneği, Cenaze Ödeneği Tutarları 

 

          Emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği 2018 ve 2019 yılları itibariyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Açıklama Tutar (TL) 

2018 Yılı İçin 

Tutar (TL) 

2019 Yılı İçin 

Emzirme Ödeneği 149,00 180,00 

Cenaze Ödeneği 595,00 716,00 

          

 

 Diğer parametreler için 15.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı genelge hükümlerine 

bakılabilir. 
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2. 7161 Sayılı Kanun ile Yapılan Türk Borçlar Kanun’unda Yer Alan Kira Bedeline 

ilişkin Düzenlemeler 

 

          17.01.2019 tarih ve 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 18.01.2019 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

          7161 sayılı Kanun’un 56 ve 59 uncu maddelerinde düzenlenen “kira bedelinin 

belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak dikkate alınması” 

hükümlerine ilişkin gerekli açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 

2.1. Taşınmaz Kiralarında Türk Lirası Olarak Belirlenen Kira Bedellerine İlişkin 

Değişiklikler; (Yürürlük: 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde)  

 

          Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin kiralamalarda; niteliği gereği geçici kullanıma 

özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreli kiralamalar hariç, Borçlar 

Kanunu’nun 339 vd. hükümleri uygulanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi 

usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de bu hükümler 

uygulanmaktadır. 

 

          7161 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi, tarafların yenilenen kira 

dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin artış anlaşmaları, Borçlar Kanunu’nun 

344’üncü maddesi kapsamında bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış 

oranını geçmemek koşuluyla geçerliydi. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira 

sözleşmelerinde de uygulanmaktaydı.  

 

          7161 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte kira bedelinin belirlenmesinde 

tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha 

hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünüldüğünden, Borçlar Kanunun 344 

üncü maddesinde yapılan değişiklikle değişim oranı “tüketici fiyat endeksindeki oniki 

aylık ortalamalara göre değişim oranı” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

          Hatırlanacağı üzere; kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler 

ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 6217 sayılı Kanun’un 

geçici 2. maddesi gereğince Borçlar Kanunu’nun diğer bazı maddeleriyle beraber 

yukarıda belirtilen 344’üncü maddesi de 01.07.2020 tarihine kadar 

uygulanmayacaktır. 7161 sayılı Kanun ile bu hususta da bir istisna getirilmiştir. 

 

           Kanun’un 59 uncu maddesinde yapılan değişiklikle tüketici fiyat endeksindeki on 

iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, bu tür kira 

sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de 01.07.2020 

tarihi beklenmeksizin uygulanacaktır.  
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2.2. Taşınmaz Kiralarında Yabancı Para Olarak Belirlenen Kira Bedellerine İlişkin 

Değişiklikler: (Yürürlük: 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde)  

 

Bilindiği üzere, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında, 

yabancı para cinsinden belirlenen taşınmaz kira sözleşmeleri de dahil olmak üzere 

birçok konuda 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli değişiklikler yapılmıştır.  

 

7161 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile Borçlar Kanunu’nun 344’üncü 

maddesinde belirtilen ve yabancı para olarak kararlaştırılan kira bedellerinde beş yıl 

geçmedikçe değişiklik yapılamayacağı kuralında, Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerin istisna olacağı belirtilmiştir. 

 

Buna göre kira sözleşmesi dövizli olsa ve Borçlar Kanunu’nun 344’üncü 

maddesine göre dövizli olarak belirlenen kira beş yıl geçmeden değiştirilemeyecek 

olsa bile, 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile dövizli kira sözleşmelerine yönelik olarak 

getirilen kısıtlama ve kurallar öncelik taşıyacaktır.  

 

Döviz cinsinden düzenlenen sözleşmelere ilişkin ayrıntılı açıklamalarımıza, 

16.11.2018 tarih ve 2018/238-7 sayılı Özel Bültenimizden ulaşabilirsiniz.  

                   

          Saygılarımızla 

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


