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İstanbul, 18.01.2019 

DUYURU 436 

 

Konu: 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk. 

 

18.01.2019 Tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7161 Sayılı Vergi 

Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile yürürlüğe konulan değişikliklerden önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.   

 

1. Kur Farklarının KDV’ye Tabi Olduğuna İlişkin KDV Kanununda Düzenleme 

Yapılarak Konu Açıklığa Kavuştu 

 

7161 sayılı Kanun uyarınca Katma Değer Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi 

eklenmiştir. Bu düzenleme ile yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin 

tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil 

olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Yasanın yayım tarihinden sonra mükelleflerin (KDV’den istisna olmayan) teslim ve 

hizmetlere ilişkin bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, fatura tarihi 

ile tahsilat tarihi arasında lehlerine oluşan kur farkı için fatura düzenleyerek KDV hesaplaması 

gerektiği konusundaki tereddütler sona ermiştir. 

 

2. 2019 Yılında Gerçekleştirilecek İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgeli İnşaat 

Harcamalarına İlişkin KDV İade Konusu Edilebilecek 

 

KDV Kanununun geçici 37. maddesi uyarınca imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamında;  

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık 

dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri 

izleyen bir yıl içerisinde,  

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,  

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunabilmektedir. 

 

7161 Sayılı Kanun ile KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini 

takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya 

yetkilidir.” 

Düzenleme ile KDV Kanunun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat 

sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek 
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amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla 

yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da 

sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, beş yıla 

kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 

 

3. 2019 Yılında Gerçekleştirilecek İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgeli 

Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Daha Yüksek Oranlarda 

Uygulanabilecek 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. maddesi uyarınca “Mükelleflerin 2017 ve 2018 

takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, 

“%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” 

şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.” 

 

7161 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve 

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini 

takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya 

yetkilidir.” 

Böylece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii  yatırımları için 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek 

oranlarında faydalanılmasına imkan veren anılan Kanunun   geçici 9 uncu maddesinde yer alan 

düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına 

bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 

4. Kira Artış Oranlarının Üst Sınırı Yeniden Belirlendi (Yürürlük: 1.1.2019) 

 

Türk Borçlar Kanununun 344. maddesi uyarınca tarafların yenilenen kira dönemlerinde 

uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki 

artış oranını geçmemek koşuluyla geçerliydi. 

7161 sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat 

endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin 

dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” 

ibaresi eklenmiştir. 

 

5. İşsizlik Sigortasında “Son 120 Gün” Prim Ödeme Şartı Kaldırıldı (Yürürlük: 

Yayımı Tarihinden Sonra Hizmet Akdi Feshedilenler İçin Uygulanmak Üzere 

Yayımı Tarihinde) 

 

4447 Sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 

120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;  

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 

180 gün,  
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b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 

240 gün,  

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 

300 gün, Süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. 

 

7161 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Böylece İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanarak son 120 

günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 

120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe 

durumu ortadan kaldırılmaktadır. 

 

6. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bin Türk Lirasından Az Olamayacak (Yürürlük: 

Yayımı Tarihini Takip Eden İlk Ödeme Döneminde) 

 

7161 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“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, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 

inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 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.” 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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