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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 22.01.2019 

         Sayı  : 2019/17 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-7161 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi ve Gider Vergileri Kanunlarında 

Yapılan Düzenlemeler, 

 

-7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yönelik 

Düzenlemeleri, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 7161 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi ve Gider Vergileri Kanunlarında 

Yapılan Düzenlemeler 

 

7161 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (ı8.01.2019 tarih ve 30659 sayılı R.G.) 

Kanun’la Katma Değer Vergisi ve Gider Vergileri Kanun’larında yapılan 

düzenlemelere ayrıntılı olarak aşağıda yer verilmiştir.  

1.1. KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler 

7161 Sayılı Kanun ile KDVK’da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

-Kur Farklarının KDV Matrahına Dâhil Olduğuna İlişkin Düzenleme 

Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nda kur farklarının KDV’ye tabi olduğu yönünde açık 

bir hüküm yoktu. Maliye İdaresi KDV uygulamasının ilk yıllarında kur farklarının KDV’ye 

tabi olmadığı görüşündeyken sonradan özelge bazında aksi yönde görüşler vermeye 

başlamıştır. 

 

Ayrıca Maliye İdaresi kur farklarının KDV’ye tabi olduğu görüşünü önce 105 no.lu 

Tebliğ’de, daha sonra KDV Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde ifade 

etmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Kur Farkları” başlıklı III/A-5.3 no.lu 

bölümünde, kur farklarının esas itibariyle vade farkı niteliğinde olduğunu, dolayısıyla 

KDV matrahına dâhil unsur olarak vergilendirilmesi gerektiği açıklanmıştır.  
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Diğer taraftan anılan Tebliğ’in III/B-1.2 no.lu bölümünde, kur farkları üzerinden 

kur farkını doğuran dövizli işlemin tabi olduğu oranda KDV hesaplanması gerektiği 

belirtilmektedir.  

          KDV Genel Uygulama Tebliği’nin yukarıda belirtilen bölümlerinin iptali için 

Danıştay 4. Dairesi’nde açılan dava önce reddedilmiş, fakat bu kararın temyizi üzerine 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 4. Dairesi’nin kararını bozmuştur.  

         Kurul’un söz konusu bozma kararı, kur farklarının KDV’ye tabi olmadığı görüşünü 

içeren ve aksi yöndeki Tebliğ hükümlerinin iptali sonucunu verecek olan önemli bir 

karardır. Bozma kararının temel gerekçelerinden bir tanesi ise kur farklarının KDV ye tabi 

tutulmasının KDV Kanununda yapılacak bir düzenleme ile mümkün olduğu, Tebliğ ile 

böyle bir düzenleme getirilemeyeceğidir.  

          7161 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile KDVK’nın “Matraha Dâhil Olan Unsurlar” 

başlıklı 24’üncü maddesine, kur farkları ibaresi ilave edilmiştir. Böylelikle, kur farklarının 

KDV’ye tabi olduğu Kanun bazında açıklanmıştır. Söz konusu düzenleme, Kanunun 

yayım tarihi olan 18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

          Buna göre, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren gerek mal teslimleri ve hizmet 

ifalarından, gerekse borç verme işlemlerinden doğan kur farkları KDV matrahına 

eklenecektir.  

          Lehine kur farkı doğan KDV mükellefleri bu kur farkları için fatura düzenlemek 

zorundadırlar. Kur farkları üzerinden düzenlenecek faturada KDV’nin ayrıca mı 

hesaplanacağı, yoksa iç yüzde yöntemi ile mi belirleneceği tarafların mutabakatına 

bağlıdır.  

          Değerleme işlemleri nedeniyle hesaplanan kur farkları için bu aşamada fatura 

düzenleme mecburiyeti yoktur, çünkü realize olan kur farkları için fatura düzenlenir. 

Ancak taraflar isterlerse değerleme sebebiyle hesaplanan kur farkları için de önceden 

fatura düzenleyebilirler.  

         -Yenilebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Düzenlemeler  

           KDVK’nın 13/1-j maddesi uyarınca, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar 

tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 

KDV’den istisnadır.  

           Söz konusu istisnanın kapsamına, yenilebilir ve diğer enerji tesislerinin inşaası da 

alınmıştır. Anılan düzenleme, Kanun’un yayımı olan 18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

           Madde gerekçesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar 

vb.) tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim 

maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesinin ve tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının 

daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.  
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          Anılan istisna tam istisna kapsamında olup, ilgili mal teslimlerini ve hizmet ifalarını 

yapan mükellefler indirim yoluyla gideremedikleri KDV’lerin, mahsuben veya nakden 

iadesini talep etmeleri mümkündür.  

-Yayıncılık Sertifikası Verilen Yayıncılara Getirilen İstisna Düzenlemesi 

           Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen n bendi 

uyarınca; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar 

tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren 

KDV’den istisna tutulmuştur.  

Getirilen söz konusu istisna tam istisna kapsamında olup, ilgili kitap ve süreli 

yayınların teslimini yapan yayıncıların indirim yoluyla gideremedikleri KDV’lerin, 

mahsuben veya nakden iadesini talep etmeleri mümkündür.  

-Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamındaki Taşınmazların Devir ve Teslimlerindeki 

İstisna Süresi Uzatılmıştır. 

KDVK’nın geçici 35’inci maddesi uyarınca, kentsel dönüşüm projeleri 

kapsamında, trampa yoluyla taşınmazların Hazineye devir ve teslimlerinin 31.12.2018 

tarihine kadar olan katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcına ilişkin istisna 

süresi, 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

-2019 Yılında Yapılan Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina – İnşaat Harcamalarına 

KDV Teşviki Getirilmiştir. 

6770 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’na eklenen geçici 37’nci madde ile imalat 

sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen bina – 

inşaat harcamalarına ilişkin olarak yüklenilen, ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen 

KDV’nin, yatırımcıya iadesi düzenlenmiştir. 7061 sayılı Kanun’la 2018 yılında belirtilen 

kapsamda yapılan bina – inşaat harcamaları da bu madde kapsamına alınmıştır. 

(05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı R.G.), 

 

           Bu defa 7161 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle birlikte imalat sanayiine 

yönelik teşvik belgesi kapsamında 2019 yılında da yapılan bina – inşaat harcamaları 

da kapsama alınarak, 2019 yılında yapılacak mezkur harcamalara ilişkin olarak 

yüklenilen, ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, yatırımcıya iade edilecektir.  

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

diğer ifadeyle 2024 yılı sonuna, kadar uzatma yetkisi verilmiştir.  

1.2. Gider Vergileri Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 29/1-ç’uncu maddesi 

uyarınca, varlık finansman fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler 

nedeniyle elde ettikleri paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna 

edilmiştir.  

Söz konusu düzenleme 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
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2. 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yönelik 

Düzenlemeleri 

7161 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik olarak bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. 

 

2.1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50/2’inci maddesinde yer alan "prim 

ödeyerek sürekli çalışmış" ibaresi "hizmet akdine tabi" şeklinde 

değiştirilmiştir.  

 

(Yürürlük: Yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde)  

 

İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primlerine ilişkin 

hükümleri içeren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50’inci maddesinde 

gerçekleştirilen bu düzenleme ile işsizlik maaşı alma şartları değiştirilmiştir.  

 

İşsizlik maaşına hak kazanmak için gerekli koşullardan hizmet akdinin sona 

ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı kaldırılmıştır. 

Buna göre, işsizlik maaşı almak için 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartı 

aranmayacak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi 

olmak yeterli olacaktır. Bu değişiklik sayesinde, 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış 

olma şartından dolayı hizmet akdine tabi olduğu halde devamsızlık gibi eksik çalışma 

günü bulunması sebebiyle işsizlik ödeneğine hak kazanamama sorunu ortadan 

kaldırılmıştır. 

 

          Düzenleme sonrası işsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları; 

 

         -Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,  

 

         -Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmak,  

 

         -Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik 

sigortası primi ödemiş olmak,  

 

         -Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya 

da elektronik ortamda başvurmak.  

 

2.2. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3/1-10’üncü 

maddesinde yer alan "yedinci, sekizinci ve on ikinci fıkralarının" ibaresi 

"yedinci ve sekizinci fıkraları ile on ikinci fıkrasındaki askeri öğrenci adayları ile 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları" şeklinde 

değiştirilmiştir. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)  
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          Yapılan düzenleme ile askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi öğrenci adaylarının genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile 

anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacaktır.  

 

2.3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/1-ı’inci 

maddesinin sekizinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.(Yürürlük: Yayımını 

izleyen ay başından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde)  

 

          Yürürlükten kaldırılan (ı) bendi, “Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 

bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara 

ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 

kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” şeklinde idi.  

 

          Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un 81/1-ı’inci maddesi kapsamında uygulanmakta 

olan sigorta prim desteğinden, 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki 

sandıkların statülerine tabi personel faydalanamayacaktır.  

 

2.4. 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. (Yürürlük: Yayımı 

tarihini takip eden ilk ödeme döneminde)  

 

"EK MADDE 19- Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine 

göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay 

itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 08.02.2006 tarihli ve 5454 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 1.000 Türk lirasından az 

olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin 

hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.  

 

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse 

aradaki fark Hazineden tahsil edilir.  

 

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu 

madde hükümleri uygulanmaz." 

 

Ek Madde:19 kapsamında, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar 

1.000 Türk lirasından az olamayacaktır. Ölüm sigortasında yapılan ödemeler toplamı 

ise, hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit edilecek toplamın 1.000 TL’den 

az olamayacağı belirlenmiştir 

                   

          Saygılarımızla 

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


