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7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI. 

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7162 Sayılı-
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

A. 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 

müsabakalarına ilişkin olarak Katma Değer Vergisi İstisnası ile Gelir ve 

Kurumlar Vergisi muafiyeti uygulanacaktır. 

1. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından İstisna Hükümleri 
1.1. İstisnanın Kapsamı 
2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına 
ilişkin olmak üzere uygulanacaktır. 
1.2. İstisnanın Muhatapları  
 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),  
 Katılımcı futbol kulüpleri  
 Organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayanlar 
1.3. İstisnaya Konu İşlemler 
 Yukarıda sayılan muhataplara bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve 

hizmet ifaları 
 Yukarıda sayılan muhatapların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri 

ve hizmet ifaları 
1.4. İndirim ve İade 
Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir.  
İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32. madde hükümleri uyarınca istisna 
kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 

 
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Muafiyet Hükümleri 
2.1. Muafiyetin Kapsamı 
2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının 
Türkiye’de oynanmasına ilişkin olmak üzere aşağıda sayılan muhataplara, Türkiye’de elde 
ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacaktır.  
 
Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsayacaktır. 
 
2.2. Muafiyetin Muhatapları  
 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),  
 Katılımcı futbol kulüpleri  
 Organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayanlar  
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B. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 
 
 

1. İnternet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışların da esnaf muaflığı 
kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ifade eklenmiştir. 

 
Gelir Vergisi Kanunu 9/1-6 Maddesi – Vergiden Muaf Esnaf 
ESKİ METİN YENİ METİN 
Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak 
robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler 
hariç olmak üzere, muharrik kuvvet 
kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak 
şartıyla; oturdukları evlerde imal 
ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, 
kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı 
deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, 
her nevi nakış işleri ve turistik eşya, 
hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, 
yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, 
tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, 
erişte, mantı gibi ürünleri işyeri 
açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, 
pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, 
ziraî veya meslekî faaliyetleri 
dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefi olanların düzenledikleri hariç 
olmak üzere; düzenlenen kermes, 
festival, panayır ile kamu kurum ve 
kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen 
yerlerde satılması muaflıktan 
faydalanmaya engel değildir. 

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, 
ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak 
üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve 
dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları 
evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, 
halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden 
üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış 
işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, 
paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk 
işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, 
erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya 
yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl 
için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt 
tutarından fazla olmamak üzere, internet ve 
benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle 
satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri 
dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 
olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; 
düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu 
kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen 
yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya 
engel değildir. 

 

 

2. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 
sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatına gelir vergisi 
istisnası uygulanacaktır. 

 
Hizmet erbabına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik 

ödeneği ile işverenlerce 4857 sayılı Is Kanununun 21’inci maddesine göre ödenen işe 
başlatmama tazminatlarının da (arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, isçinin işe 
başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde en çok sekiz aylık ücret tutarında 
ödenecek işe başlatmama tazminatları dahil) istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir. 
Dolayısıyla bu ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. 
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Gelir Vergisi Kanunu 25/1 Maddesi – Tazminat ve Yardımlarda İstisna 

ESKİ METİN YENİ METİN 
1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik 
sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı 
dahil) verilen tazminat ve yapılan 
yardımlar; 

“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen 
tazminat ve yardımlar ile  
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa 
göre ödenen işe başlatmama tazminatı;” 

 

 

3. Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indiriminin şartlarına ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. 
 

1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınacaktır. 
 

Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121/2-1 Maddesi – Vergiye Uyumlu Mükelleflere 
Vergi İndirimi 

ESKİ METİN YENİ METİN 
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 
yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni 
süresinde verilmiş (Kanuni süresinde 
verilen bir beyannameye ilişkin olarak 
kanuni süresinden sonra düzeltme 
amacıyla veya pişmanlıkla verilen 
beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve 
bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin kanuni süresinde ödenmiş 
olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 
Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler 
bu şartın ihlali sayılmaz.), 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait 
vergi beyannamelerinin kanuni süresinde 
verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir 
beyannameye ilişkin olarak kanuni 
süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 
pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın 
ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 
ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 
250 Türk lirasına kadar yapılan eksik 
ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz. (Ek 
cümle:18/1/2019-7162/3 md.) Vergi 
kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen 
şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin 
edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması 
halinde kanunlarında belirlenen tecil 
süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün 
bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal 
edilmiş sayılmaz.),(2) 
“Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek 
belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı 
olarak terkin edilecek vergilerin, şartların 
sağlanamaması halinde kanunlarında 
belirlenen tecil süresinin sonunu takip 
eden onbeşinci günün bitimine kadar 
ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş 
sayılmaz.” 
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4. 27 Mart 2018 tarihinden önce, tazminatlar ve yardımlar üzerinden tevkif yoluyla 
ödenen gelir vergilerinin hizmet erbabına iade edilmesine ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. 

 
i. Vergi iadesinin uygulanacağı tarih sınırı 

 
27 Mart 2018 öncesi 

 

ii. İade edilecek gelir vergisinin konusunu oluşturan tazminat ve yardımlar 
 

 Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 
tazminatlar 

 İş kaybı tazminatları 
 İş sonu tazminatları 
 İş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar 

  

iii. İadenin gerçekleşme şartları 
 

Hizmet erbabının;  
 Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve 

dava açmamaları 
 Açılmış davalardan vazgeçmeleri  

 

iv. Diğer Hükümler 
 

 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. 

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 89 aşağıda yer almaktadır. 
 

“GEÇİCİ MADDE 89 – 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. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.” 
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C. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna uygulanabilmesi gerekli şartlara ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B-2 Maddesi 

ESKİ METİN YENİ METİN 
(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 
 
a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 
24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent 
Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamında patent 
veya faydalı model belgesi verilerek koruma 
altına alınan buluşlar arasında yer alması ve 
buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent 
veya araştırma raporu sonucunda faydalı 
model belgesi alınması, 
 
 
 
b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek 
kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 
nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli 
veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme 
yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent 
veya faydalı model belgesinin sahibi ya da 
patent veya faydalı model belgesi üzerinde 
tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip 
olması, 

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 
 
a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 
24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent 
Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname veya 22/12/2016 
tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu kapsamında patent veya faydalı 
model belgesi verilerek koruma altına alınan 
buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin 
incelemeli sistem ile patent veya araştırma 
raporu sonucunda faydalı model belgesi 
alınması,(2) 
 
b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek 
kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesinde veya 6769 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde* 
belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin 
patentli veya faydalı model belgeli buluşu 
geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, 
patent veya faydalı model belgesinin sahibi 
ya da patent veya faydalı 
model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel 
bir ruhsata sahip olması,(2) 

 
*MADDE 3- Korumadan yararlanacak kişiler  
(1) Bu Kanunla sağlanan korumadan aşağıdaki şartlara haiz kişiler yararlanacaktır.  
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette 
bulunan gerçek veya tüzel kişiler 
c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması 
hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler 
ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet 
hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler 
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D. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret destek tutarı belirlenmiştir. 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 78 inci 
madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi sağlanmıştır. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta 
kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 TL (aylık 
3.060 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek 
üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim 
ödeme gün sayısının, 

b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş 
sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç 
tutarının 203 TL (aylık 6.090 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme 
gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet 
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara 
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

c) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara 
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için ortalama sigortalı sayısı;  

 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL), 

 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL (aylık 100,8 TL) 

ile çarpımı sonucu bulunacak tutar bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta 
primlerinden mahsup edilecektir. 

Örneğin, kazançları 2018/Şubat ayında 102 TL (aylık ücreti 3.060 TL) ve altı olan uzun 
vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün, 2019/Şubat ayı için 
destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün 
sayısının 5,00 TL (ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük tutar) 
ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (120 x 5,00 = 600,00-TL) ilgili işveren açısından 
2019/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır. 

Asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak haller ise aşağıdaki gibidir: 

 Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila 
Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile (4/a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az 
sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında 
bildirimde bulunulması, 

 İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık 
aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermemesi, 

 Sigorta primlerini yasal süresinde ödememesi, 
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 Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen 
çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, 

 Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcu bulunması.  

 

Saygılarımızla, 


