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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 22.03.2019 

         Sayı  : 2019/42 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -Bazı Malların KDV, ÖTV Oranları ile Tapu Harcı İndirimine İlişkin Süreler 

Uzatılmıştır. (843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

 -Bazı Stopaj Oranları ile BSMV Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

 -T.C. S.G.K İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Teşvikle İlgili Duyuru Yayınlamıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Bazı Malların KDV, ÖTV Oranları ile Tapu Harcı İndirimine İlişkin Süreler 

Uzatılmıştır. (843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

        21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 Sayılı Karar ile 

KDV ve ÖTV oranları geçici olarak indirilmiş bulunan bazı mal ve hizmetlere ilişkin indirim 

süreleri uzatılmıştır.  

         İndirim süreleri uzatılan mallar ve bunlara ilişkin yeni süreler aşağıda açıklanmıştır.  

1.1. Konut ve İşyeri Alım Satımında Tapu Harcı İndirimine İlişkin Süre 

31.12.2019 Tarihine Kadar Devam Edecektir. 

 Bilindiği üzere, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut ve işyeri 

satışlarına ilişkin olarak tapu harcını alan ve satan için binde 20’şer yerine (kat irtifakı 

tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’lere indirilmişti.   

 Bu imkanla ilgili olup, 31.03.2019 da sona erecek olan süre, 843 sayılı Kararla 

31.12.2019’a kadar uzatılmıştır. 

 

 Bu imkan sadece kat mülkiyetine geçmiş olan konutlar ve işyerleri ile sınırlı 

değildir. Üzerinde kat irtifakı kurulmuş olan arsalardaki konutlara veya işyerlerine ait arsa 

payları, irtifaka konu inşaat henüz başlamamış veya devam ediyor dahi olsa 2019 

sonuna kadar binde 15’er tapu harcı ile satılabilecektir.  
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1.2. % 18 KDV Oranına Tabi Konutların ve İşyerlerinin % 8 Orana Tabi Olmasına 

İlişkin Süre Olan 31.03.2019 Tarihi 31.12.2019 Şeklinde Değiştirilmiştir. 

 Bilindiği üzere, KDV oranlarını belirleyen ana kararname olan 2007/13033 sayılı 

Kararnameye eklenen geçici 3 üncü madde uyarınca; 

“konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)”  

tanımına uygun olup, %18 orana tabi taşınmazlar 31.03.2019 tarihine kadar %18 yerine 

%8 KDV oranına tabi idi.  

 Mart 2019 sonunda bitecek olan bu süre 843 no.lu Karar ile 2019 sonuna kadar 

uzatılmıştır.  

 Normal olarak bu imkandan yapımı tamamlanıp teslim edilmiş konut ve işyerleri 

için yararlanılabilmektedir. Ancak henüz inşaatı tamamlanmamış olan %18 KDV 

oranına tabi konut ve işyerlerinin faturası 31.12.2019 tarihinden önce düzenlendiği 

takdirde %8 oranında KDV uygulama hakkı kullanılabilmektedir.  

1.3. 287 Sayılı Karar ile Getirilen KDV ve ÖTV İndirimlerine İlişkin Süre 

30.06.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

 287 sayılı Karara ilişkin KDV ve ÖTV indirimlerine ilişkin süreler, 843 sayılı Kararla 

31.03.2019’dan 30.06.2019’a kadar uzatılmıştır.  

 Buna göre 30.06.2019 tarihine kadar;  

 -287 sayılı Kararın 1 no.lu ekindeki mobilyalar %18 yerine %8 KDV oranı ile,  

 -87.01.20, 87.02, 87.04, 87.05 GİTP numaralı taşıtlar %18 yerine %1 KDV oranı ile,  

 -287 Sayılı Kararın eki 2 sayılı cetvelde bulunan binek otomobiller normal oranları 

yerine bu cetveldeki ÖTV oranları uygulanmak suretiyle,  

 -287 Sayılı Kararın eki 3 sayılı cetvelde bulunan bazı ev aletleri, normal oranları 

yerine %0 ÖTV oranı uygulanmak suretiyle,  

işlem görmeye devam edecektir. 

 

1.4. Düşük Güçteki Motorsiklet ve Benzeri Taşıtlar 30.06.2019 Tarihine Kadar 

Sıfır  Oranda ÖTV’ye Tabi Tutulmaya Devam Edecektir. 

 

 03.01.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Özet Bültenimizin 4’üncü sayfasında yer alan 

düşük güçteki motosiklet ve benzeri taşıtlar için 31.03.2019 tarihine kadar sıfır oranda 

ÖTV uygulanmasını öngören 540 Sayılı Karar 30.06.2019 tarihine kadar yürürlükte 

kalacaktır. 
 

2. Bazı Stopaj Oranları ile BSMV Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

         21.3.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 842 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı stopaj oranları değiştirilmiştir.  

 

         Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 
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 2.1.GVK’nun 94. maddesi (gerçek kişilere yapılan ödemelerde stopaj) ile 

KVK’nun 15. (tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj) ve KVK’nun 30. (dar 

mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj) maddelerine göre, tam mükellef 

kurumların yurt dışında ihraç ettiği tahvillere yapılan faiz ödemeleri ile tam mükellef 

varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan 

gelirler üzerinden yapılacak stopaj oranları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

         -Tam mükellef kurumların yurt dışında ihraç ettiği tahvillere yapılan faiz ödemeleri 

üzerinden yapılan stopaj oranları düşürülmüştür.  

 

          Tam mükellef kurumların yurt dışında ihraç ettiği tahvillere ödenen faizlere ilişkin 

eski ve yeni stopaj oranları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

          

Yapılan bu değişiklik Kararın yayımlandığı 21.03.2019 itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

         -Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira 

sertifikalarına sağlanan gelirler üzerinden yapılan stopaj oranları düşürülmüştür.  

 

          Tam mükellef kurumların yurt dışında ihraç ettiği kira sertifikalarına sağlanan 

gelirlere ilişkin eski ve yeni stopaj oranları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Yapılan bu değişiklik Kararın yayımlandığı 21.03.2019 itibariyle yürürlüğe 

girmiştir.  

 

Vade Süresi Eski Oran 
Yeni Oran 

1 Yıla Kadar 10 
7 

1 – 3 Yıl 7 
3 

3 – 5 Yıl 3 
0 

5 Yıldan Fazla 0 
0 

Vade Süresi Eski Oran 
Yeni Oran 

1 Yıla Kadar 10 
7 

1 – 3 Yıl 7 
3 

3 – 5 Yıl 3 
0 

5 Yıldan Fazla 0 
0 
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2.2. GVK’nun Geçici 67. Maddesine göre döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar 

paylarına ilişkin stopaj oranları artırılmıştır.  

 

         Bu kapsamdaki eski ve yeni stopaj oranları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler 

ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli 

hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

(21.03.2019) yürürlüğe girmiştir.  

 

 2.3. Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan 

ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul 

kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca 

iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde 

edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek 

teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve 

sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır.  

 

3. T.C. S.G.K İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Teşvikle İlgili Duyuru Yayınlamıştır. 

          T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

 tarafından aşağıdaki duyuru yapılmıştır. 

         “Bilindiği üzere 7166 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 uncu 

madde ile işverenlerimize yönelik olarak, işe aldıkları sigortalılar için, işe giriş tarihi 

itibariyle 3 ay süre ile prim + ücret + vergi desteğinden yararlanması uygulaması hayata 

geçirilmiştir. Söz konusu teşvikten faydalanmak için sigortalıların sisteme 

tanımlanmasına yönelik programlar Genel Müdürlüğümüzce işletime açılmıştır. 

  

İlgili program ile yapılacak tanımlama işlemi, 17103/27103 kanun numarası 

içerisinde yapılacak olup aşağıda yapılması gereken işlemler açıklanmıştır. 

 

         -1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınan ve ücret desteği kapsamında 

olan sigortalılar için ayrıca bir kanun numarası üretilmemiştir. Mevcut yapıda imalat ve 

bilişim sektörü işyerleri 17103, diğer sektör işyerleri 27103 kanun numarası ile tanımlama 

ve bildirge vermeye devam edecektir. 

 

Vade Süresi Eski Oran 
Yeni Oran 

6 Aya Kadar (6 ay 

dahil) 
20 

20 

6 Aydan 1 Yıla 

Kadar 
                    16 

                  20 

1 Yıldan Uzun 13 
18 
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        -Tanımlama programlarına sigortalının T.C. kimlik numarasını yazarak devam 

tuşuna basıldığı alanda 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalı için 

işverene ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” – “yararlanmak istemiyorum” 

seçme alanı sağlanmıştır. 

 

         -Yararlanmak istemiyorum seçeneğini tercih eden işveren için diğer şartların da 

sağlanması halinde sadece prim teşvikinden yararlanması sağlanacak, tanımlama 

ekranlarında yeni ilave olunacak sayı ve ücret desteği dönemleri gösterilmeyecektir. 

 

         -Yararlanmak istemiyorum seçeneğinin tercih edilmemesi halinde otomatik olarak 

“yararlanmak istiyorum” tercihinde bulunulduğu varsayılacaktır. 

 

         -Yararlanmak istiyorum seçeneğinin otomatik tercih edilmesi halinde sigortalı için 

hesaplanacak 2018 takvim yılı ortalaması ve 12 ya da 18 aylık prim teşvikinden 

yararlanma süresi ile 2018 yılı en düşük ay sayısı ve işe giriş tarihine göre ücret 

desteğinden yararlanma süresi ayrı satırlarda gösterilecektir. 

 

         -Tanımlama yapılan sigortalıların görüntülendiği 4447/geçici 10.madde kontrol 

işlemleri menüsünde, sigortalı için yapılan istiyor/istemiyor tercih alanı görüntülenecek, 

hem ücret desteği süresi ve ilave olunacak sayı, hem de prim teşviki ortalama ve 

destek süreleri görüntülenecektir. 

 

         -1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri dışında işe alınanlar için “yararlanmak istiyorum” ya 

da “yararlanmak istemiyorum” seçeneği hiç gözükmeyecektir. Bu tarihler dışında işe 

alınanların tanımlanması sonucunda yeni ay sayısı, ücret desteği dönemi -/- işareti ile, 

istiyorum/istemiyorum sütunu da boş olarak görüntülenecektir. 

 

     -1.1.2019 ve sonrasında tescil edilen işyerleri için ücret desteği 

sağlanmayacağından bu tarih ve sonrasında tescil olan işyerleri için herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır.   

 

         -İşe giriş tarihine göre 3’er aylık ücret desteği sonrasında kalan 12 ya da 9 aylık 

süre için takvim yılı ortalamasına ilave olunarak sadece prim teşvikinden 

yararlanılmaya devam edilebilecektir. 

 

         -Prim teşvikinde yıl farklı ortalama kontrolü e-bildirgede sağlandığı gibi yeni ay 

sayısına ilave olunup olunmadığı da e bildirgede bildirge verilme aşamasında cari 

ayda kontrol edilecektir. 

 

Yazımız ekinde yer alan EK-1 de, gerçek ortamda bugün yapılan tanımlama 

sonucu işyerinin listeleme ekranı görüntülenmiş ve yukarıda açıklananlar tabloda 

gösterilmiştir. EK-2 ve EK-3 de ise söz konusu teşvik hakkında detaylı bilgiler yer 

almaktadır.” 

                             Saygılarımızla 

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


