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GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

 
TBMM Başkanlığına sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşmeleri tamamlanan 
“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, mali 
mevzuata ilişkin muhtelif konularda önemli değişiklikler yapılmaktadır.  
 
Sözü edilen Kanun Teklifi ile ilgili olarak TBMM’de yürütülen görüşmeler esnasında, Teklifin bazı 
değişikliklere uğraması ihtimali mevcuttur. Adı geçen Teklifin TBMM tarafından kabul edilmek 
ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak suretiyle yasalaşmasıyla birlikte, yasa metninde yer 
alan düzenlemeler Centrum tarafından hazırlanacak olan rehberler yoluyla bilahare 
duyurulacaktır.  
 
Mevcut durumda, Kanun Teklifi ile mali alanda yapılması öngörülen düzenlemeler, özetle 
aşağıdaki gibidir: 
 

 Evlerinde havlu, örtü, çorap, her türlü nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı 
gibi küçük çaplı üretim yapan ve bunları internet ortamında satanların, yıllık asgari 
ücretin brüt tutarını aşmayan gelirleri esnaf muafiyeti kapsamına alınarak, bu 
mükelleflerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
 

 Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin istisna 
korunmakta, ancak işsizlik kapsamında verilen tazminatlara ilişkin gelir vergisi istisnası 
uygulamasına açıklık kazandırılmaktadır. Böylelikle, işverenler tarafından işten çıkarılan 
hizmet erbabına yapılan ödemelerden 4857 sayılı Kanun kapsamına girenlerin gelir 
vergisinden istisna olduğu belirlenir iken, 4857 sayılı Kanun kapsamında olmayan 
ödemelerin ise vergiye tabi olacağı açıklığa kavuşturulmaktadır.  
 

 Vergiye uyumlu mükellefler için öngörülen indirimli vergi uygulamasında, mükelleflerin 
indirimden faydalanmak için ilgili yıla ve bu yıldan önceki iki yıla ait beyannamelerini 
kanuni süresinde vermiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 
kanuni süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Teklifte yer alan düzenleme ile, her bir 
beyanname itibariyle 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemelerin yukarıda belirtilen 
şartların ihlali anlamına gelmemesi sağlanmakta ve böylelikle uygulamada meydana 
gelen mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kanun gereğince tecil 
edilerek belirli şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek olan vergilerin (ihraç kayıtlı 



 
 

 

 

teslimlere ait ÖTV ve KDV’lerin) söz konusu şartların sağlanamaması halinde 
kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
durumunda, vergilerin yasal süresi içinde ödenmesi şartının ihlal edilmeyeceği hüküm 
altına alınmaktadır.  
 

 7103 sayılı Kanun ile, hizmet ilişkisi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi 
veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve 
yardımların ücret sayılacağı hüküm altına alınmıştı. Sözü edilen ödemelerin ücret 
sayılması nedeniyle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27.03.2018 tarihi öncesinde bu 
ödemelerin vergiye tabi olmayacağı gerekçesiyle çok sayıda ihtilaf yaratılmış ve önceki 
dönemlerde ödenen vergilerin iadesi talep edilmişti. Bu amaçla açılan davaların tamamı 
ise davacılar lehine sonuçlanmıştı. Bu defa, işbu duyuru konusu Kanun Teklifi ile, Mali 
İdare’nin yok yere dava masrafı, faiz ve zaman kaybına uğramaması adına, düzenlemenin 
yürürlük tarihi öncesindeki ihtilafların otomatik olarak çözülmesi sağlanmakta ve bu 
dönemlere yönelik olarak ödenen vergilerin red ve iadesi amacıyla düzenlenme 
yapılmaktadır.  
 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde 
elektronik belge düzenlemek suretiyle de eğlence vergisinin beyan ve ödemesine 
imkan verecek idari düzenleme yapma yetkisi verilerek, ödeme kaydedici cihaz 
kullanmaksızın bilet düzenlenilmesinin önünün açılması ve böylelikle e-bilet 
uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  Mevcut durumda, 2464 sayılı Kanuna 
göre, eğlence vergisinin beyan ve ödemesinde sadece ödeme kaydedici cihazlar 
kullanılması şartına bağlı olarak farklı usul ve esaslar belirlenebilmekte, bu ise e-bilet 
uygulamasının yaygınlaştırılması bakımından engel teşkil etmektedir. Sözü edilen 
zorunluluk dolayısıyla, e-bilet uygulamasına geçmek isteyen mükelleflerin (özellikle 
sinema işletmelerinin) ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekli olmaktadır. Bu defa, 
2464 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak elektronik belge düzenlemek suretiyle de eğlence 
vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi 
bakımından, Hazine ve Maliye Bakanlığına kanuni yetki verilmektedir. Böylelikle, e-bilet 
uygulamasına dahil olacak mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanım zorunluluğuna 
tabi tutulmadan, eğlence vergisinin beyan ve ödeme usulünün e-bilet ve benzeri belgeler 
yoluyla gerçekleştirilebilmesine imkan verilebilecektir. 
 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” balıklı 5/A maddesinde 
düzenlenen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan 
buluşların değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirin %50’sinin istisna tutulması için 
gerekli olan patent ya da faydalı model belgesi alınmasına şartına ilişkin olarak 551 sayılı 
KHK’nın yürürlükten kaldırılmış olmasından hareketle 6769 sayılı Kanun kapsamında 
patent ya da faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da anılan 
istisnadan faydalanılması amaçlanmaktadır.  
 

 Ülkemizde oynanacak olan 2019 Süper Final Kupası ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 
müsabakaları kapsamında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile işyeri, kanuni 



 
 

 

 

ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli 
tüzel kişilerin, bu müsabakalara ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları 
dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaları sağlanmaktadır. Söz konusu 
muafiyet, bu kapsamda elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden tevkif yoluyla alınması 
gereken vergileri de kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca, yine bu kişilere, 
ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 
Finali müsabakaları dolayısıyla yapılacak olan mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların 
bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer 
vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır.   
 

 Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan 
sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerin yararlandığı asgari ücret desteğinin 2019 
yılında 12 ay olarak devam ettirilmesi sağlanmaktadır. Buna göre, ortalama sigortalı 
sayısı beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri 
için günlük 3,36 TL destek sağlanması öngörülmektedir.   
 

Söz konusu Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunulan metnine ulaşmak için tıklayınız.  
 

Saygılarımızla.   

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_yonlendirme?d_yy=999&taksim_no=0&y_d_d_k=0&esas_no=&genel_evrak_tarihi_basla=&genel_evrak_tarihi_bitis=&metin_arama=&icerik_arama=

