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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 23.07.2019 

         Sayı  : 2019/77 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

7186 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler 

 

          7186 Sayılı Kanun “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” olarak isimlendirilmekte olup, 19 Temmuz 2019 gün ve 30836 Mükerrer 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

  

1. Bazı Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Hasılat Esaslı Kazanç Tespit 

Usulü Getirilmiştir (7186 Sayılı Kanun, Md.1): 

 

           Bilindiği gibi, 7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununun 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden 

düzenlenmek suretiyle, katma değer vergisinde küçük ölçekli bazı mükellefiyetlerle ilgili 

olarak hasılat esaslı vergileme usulü getirilmiştir. 

 Cumhurbaşkanı, Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi 

Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718) ile hasılat esasında vergilendirilecek 

mükellefleri ve vergi oranını belirlemiştir. (2019/36 Sayılı Sirkülerimiz) 

 Hasılat esaslı kazanç tespit usulünün kazanç üzerinden alınan vergilerde de 

uygulanmasını sağlamak amacıyla 7186 Kanunun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenerek, 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde de bazı mükellefler için bu usul getirilmiş ve 

vergiye tabi kazancın tespiti basitleştirilmiştir. 

 

 Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre, şehir içi yolcu 

taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatlarının 

tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep 

etmeleri halinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı 

vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer 

vergisi dahil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas 

alınacaktır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler 

dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna 

uygulanmayacaktır.  

 

 Kazançları, talep etmeleri halinde, yukarıdaki şekilde hasılat üzerinden düz 

oranda (%10) tespit edilecek mükelleflerin; 
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 a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, bu faaliyetlerine ilişkin kazancın  

veya iratların tespitinde de dikkate alınmayacaktır.   

 

 b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu 

madde hükümleri uygulanmayacaktır. Kapsama girmeyen bu kazançları genel 

esaslara göre tespit edilecektir.  

 

 c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir. 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 

hükümleri uyarınca bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği 

ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu madde hükümlerinden 

yararlanmazlar. Görüldüğü gibi, uygulama dışı kalmak için cezanın kesinleşmesi 

aranmamakta, cezanın kesilmesi yeterli görülmektedir.  

 

 Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacaktır.  

 

 Cumhurbaşkanı, %10 oranını iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar 

indirmeye, kanuni oranına getirmeye; Hazine ve Maliye Bakanı ise maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

 

2. Yurt içi ve Yurt dışı Varlıklar İçin Yeni Bir Barış İmkanı Getirildi (7186 Sayılı 

Kanun, Md.2): 

  

 Son olarak 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden uygulanan Varlık 

Barışı uygulamasına yeni bir örnek daha eklenmiştir. 7186 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 

ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 90 ncı madde eklenerek, yurt dışında ve yurt 

içinde bulunan kapsama giren varlıklarını 31.12.2019 tarihine kadar bildirme veya 

kayıtlara alma imkanı getirilmiştir. Bu düzenleme, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiş olup, bu kapsamda bildirilecek veya kayda alınacak varlıkların değeri üzerinden 

%1 oranında vergi ödenecektir.  

 

 Önceki uygulamada olduğu gibi, bu madde kapsamında bildirilen veya beyan 

edilen varlıklar nedeniyle de hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen 

varlıklar üzerinden tarh edilecek %1 verginin vadesinde ödenmesi şarttır. 

 

3. Bu kanun Kapsamındaki Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 

Anlaşmaları İçin Getirilen İstisnalar (7186 Sayılı Kanun, Md.17): 

 

 Bu madde ile, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçlu 

firmaların mali durumlarının ve borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda 

borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şartı 

getirilerek, bu tespitin bağımsız denetim kuruluşları ya da Çerçeve Anlaşmaları 

kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara yaptırılacağı 

hükme bağlanmıştır.  
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 Ayrıca geçici 32 nci madde ile bu maddeye göre yapılacak Çerçeve 

Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen 

esaslar uyarınca yapılacak işlemler için birtakım vergi istisnaları getirilmiştir. Bu 

maddeye göre yapılacak Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında 

düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca; 

 

 a) Yapılacak işlemler cezaevi harcı ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan 

harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kağıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve 

Sözleşmeler dahil) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisinden, 

 

 b) Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek 

tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden, 

 

 c) Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme 

fonundan, 
 

müstesnadır. 

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) 

bendinde yer alan istisna hükmü, kanuni takibe alınma şartı aranmaksızın alacaklı 

kuruluşlara ilgili varlıklarını Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen sözleşmeler 

kapsamında devreden kurumlar ile bu suretle ilgili varlıkları devralan söz konusu 

alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları hakkında da uygulanır.  

 

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı 

fıkrasının (r) bendinde yer alan istisna hükmü, ilgili varlıkların Çerçeve Anlaşmaları ve 

düzenlenen Sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve teslimi ile bu suretle 

ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir ve tesliminde de uygulanır.  

 

 Sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan borçlular tarafından alınmış 

olan teşvik belgelerinin süreleri ve ihracat taahhüt süreleri ile 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci 

maddesi çerçevesinde sağlanan kefaletleri de içermek üzere kredi garanti kurumları 

tarafından verilen garanti ve kefaletlerin süreleri, sözleşmeler ile belirtilen süreler kadar 

uzatılmış sayılır.  

 

 Sözleşmeler ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi halinde dahi, 

uygulanmış olan vergi, fon ve harç istisnaları geri alınmaz.  
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4. Yurt Dışına Çıkış Harcı 15 TL’den 50 TL’ye Yükseltilmiş ve Cumhurbaşkanına Bu 

Miktarı Üç Katına Kadar Artırma Yetkisi Verilmiştir (7186 Sayılı Kanun, Md.20) 
 

 Kanunun yayımını izleyen aybaşından itibaren (yani 1 Ağustos 2019 tarihinde) 

yürürlüğe girecek bu düzenleme ile yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarından çıkış başına 15 TL olarak alınan harç miktarı 50 TL olarak belirlenmiş 

ve bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki 

verilmiştir.  

 

 

                                  Saygılarımızla 

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


