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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 09.07.2019 

         Sayı  : 2019/71 

 

 

Değerli Müşterimiz;     

                                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

          -2019 Yılı Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar 

Kullanılarak Endeksleneceği, 

 

         -01.07.2019-31.12.2019 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı 

Tutarları, 

 

         -01.07.2019-31.12.2019 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Aile Zammı 

Tutarları, 

 

        -7180 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Yönelik 

Düzenlemeleri (05.07.2019 tarih ve 30822 sayılı R.G) 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. 2019 Yılı Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar 

Kullanılarak Endeksleneceği, 

 

          Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 52 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 

8,84 olarak tespit edildiğini ilan etmiştir.  

 

          Buna göre; 

 

          Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 

24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak 

kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  
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          Uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan 

GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2019 yılı ikinci 

geçici vergi döneminde % 8,84 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. 

 

          GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce 

başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan 

ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere 

devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım 

indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana 

gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

 

 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış % 8,09 olarak 

gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar ikinci geçici vergi döneminde % 8,09 oranında 

artırılarak dikkate alınacaktır. 

 

2. 01.07.2019-31.12.2019 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı 

Tutarları, 

 

         GVK’nun 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk 

zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.  

 

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile 

değişik 202 nci maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 

50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, 

eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği 

daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız 

aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı.  

 

          Bu maddenin, ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hükmü 111 

sayılı Kanunun 117/1-g inci maddesi ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 

değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için 

vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir.  

 

          Halihazırda 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile belirlenmiş olan 250 

gösterge rakamı geçerliliğini korumaktadır. 

 

          Diğer taraftan 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 202 

maddesinin “50 gösterge rakamının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(72 inci ay dahil 

olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı” ibaresi eklenmiş 

ve böylece 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için çocuk zammının bir kat artırımlı 

uygulanmasını öngören düzenleme kalıcı hale getirilmiştir.  

 

          01.07.2019–31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan 

rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık 



 
 
 

3 
 
 
 

katsayısı (0,138459), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık 

katsayısı (2,167248) ve yan ödeme katsayısı 0,04391 olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Buna göre 01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olan vergiden müstesna 

çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

 

 

3. 01.07.2019-31.12.2019 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Aile Zammı 

Tutarları, 

 

         Aile yardımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine konu 

edilmiş olup, söz konusu Kanunda “Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun 

menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık 

almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay 

dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı 

ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir” şeklinde açıklanmıştır. 

 

          Eşi çalışmayan devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımını belirleyen 

gösterge yıllar içerisinde değişmiştir. Şu an uygulanmakta olan aile yardımı ödeneğine 

esas gösterge rakamı 2011/2022 sayılı BKK ile 1 Temmuz 2011 tarihinde yapılan değişiklik 

ile 1500’den 2.134’e yükseltilmiştir.  

 

          Bu durumda kamu sektöründe çalışan ve eşi çalışmayanlar için aile yardımı, yeni 

katsayılara göre 01.07.2019 / 31.12.2019 dönemi aile yardımı aşağıdaki gibi olmuştur. 

 

 

Katsayılar 01.07.2019-31.12.2019 

Memur aylığı katsayısı 0,138459 

Memuriyet taban aylığı katsayısı 2,167248 

Yan ödeme katsayısı 0,04391 

Dönemi 

0-6 Yaş Grubunda Yer  

Alan Çocuklara İlişkin  

Çocuk Zammı (TL 

0-6 Yaş Grubundan Büyük   

Çocuklara İlişkin  

Çocuk Zammı (TL) 

01.07.2019-31.12.2019 
500 x 0,138459= 69,23 250 x 0,138459= 34,61 

Dönem Gösterge 
Katsayı Yardım Miktarı 

01.07.2019-31.12.2019 
2134 0,138459 295,47 
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4. 7180 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Yönelik 

Düzenlemeleri (05.07.2019 tarih ve 30822 sayılı R.G) 

 

          7180 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda bazı düzenlemeler 

yapılmıştır. Yapılan düzenleme aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

 -05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 10 uncu maddesi 

başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

“Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları  

 

MADDE 10 – Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kayıt olabilmek 

için aşağıdaki şartlar aranır. 

 

a)En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.  

 

b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.  

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların 

öğrenim ve yaş durumu, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.” 

 

          Yapılan düzenleme ile çırak olabilme şartları değiştirilerek, 14 yaşını doldurmuş, 

19 yaşından gün almamış olma şartı kaldırılmıştır. Ayrıca imam hatip ortaokulu 

mezunlarının da çırak öğrenci olabilmeleri yönünde değişikliğe gidilmiştir.  

 

         -05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci 

ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

          Söz konusu değişiklik ile “Çırakların kabul edilebilir mazeretleri dışında çıraklık 

eğitimi süresi sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına girmek zorundadırlar.” ibaresi ile 

“Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık sınavını izleyen ikinci kalfalık sınavının tamamlanması ile 

sona erer. Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça 

çıraklar için ödenen her türlü sigorta primlerinin ödenmesine son verilir.” fıkraları 

uygulamadan kaldırılmıştır.  

 

        -3308 sayılı Kanunun 28/1-b inci maddesinde yer alan “mesleklerin özelliğine göre 

Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını” ibaresi “ustalık 

eğitimini” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

         Yapılan değişiklik hükümleri 05.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

                                   Saygılarımızla 

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


