
1 
 

 
Sirküler Numarası : 2019/16 

Mevzuat Adı : 
7162 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

Konusu : 
7162 sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

  

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete ’de  yayımlanan "7162 Sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  ile Gelir 

Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

1. Gelir Vergisi Kanununu Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

 

a. Esnaf Muaflığı İle İlgili Düzenleme 

 

7162 Sayılı Kanun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine işyeri açmaksızın internet veya 

elektronik ortamlarda satış yapılması imkanı getirilmiştir. Maddeye göre yapılan satışın 

yıllık asgari brüt ücretin aşılmaması şartıyla esnaf muafiyetini kaybetmemesi sağlanmıştır. 

 

b. İşe Başlatmama Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği İle İlgili Düzenleme 

 

 7162 Sayılı Kanun 2 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 25 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi değiştirilmiştir. 

 

İlgili maddeye göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik 

ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı yasal 

dayanakları da belirtilerek Gelir Vergisi Kanununa eklenmiştir. 

 

Maddenin daha önceki halinde ise  Ölüm, engellilik, hastalık (ve işsizlik 

sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 

“şeklinde ifade yer almaktaydı fakat konu ile ilgili ihtilafların yaşanması sonucunda 7162 

sayılı Kanun ile ihtilaflar giderilmek istenmiştir. 

 

c. Vergiye Uyumlu Mükellefler İle İlgili Düzenleme 

  

 7162 Sayılı Kanun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye 

uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, vergiye uyumlu mükellef 

düzenlemesinde yer alan eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 

10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çıkarılmıştır. 
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Ayrıca, örneğin İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın Kanun’da belirtilen sürelerde 

gerçekleşmemesi halinde tecil süresinin (teslimin yapıldığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna 

kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, vergiye uyumlu 

mükellef olmanın şartlarından biri olan, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması şartının ihlal edilmediği kabul edilmiştir. 

 

d. İkale Sözleşmeleri İle İlgili Düzenlemeler 

 

7162 Sayılı Kanun 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

 

Maddeye göre, 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya 

ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve 

yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme 

zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. 

 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak 

yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 

 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde 

hükmü uygulanmaz. 

 

Yapılan bu düzenlemeyle, 27/3/2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet 

erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal 

haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan 

gelir vergisi kesintisinin red ve iadesi sağlanmaktadır. 

 

2. Katma Değer Vergisi Kapsamında Yapılan Değişiklik 

 

7162 Sayılı Kanun 6 ıncı maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa ilave edilen 

geçici 40 ıncı madde ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 

katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri 

ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve 

hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. 

 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi 

işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 

vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin 

talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 
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3. Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

 

a. Türkiye’de Oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA 

Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakalarına İlişkin İstisnalar  

 

7162 sayılı Kanun’un 12 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na da aynı 

konuya ilişkin olarak geçici 11 inci madde eklenmiştir.  

 

Maddeye göre, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri 

kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı 

futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi 

Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif 

yoluyla alınan vergileri de kapsar.” 

 

b. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisnaya İlişkin Düzenleme 

 

7162 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai 

mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan 

değişiklik ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model 

belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından 

yararlanabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

4. Kanunun Yürürlük Tarihi 

 

Bu Kanunun; 

 

a) 3 üncü maddesi 01/01/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve 

kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak 

üzere yayımı tarihinde, 

 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

 

Yürürlüğe girer. 

 

 

İlgili Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-6.htm


4 
 

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 
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