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Sayı: 2019/16
Konu: Kitap Teslimleri KDV den İstisna Edilmiş, Cep Telefonu-Telsizlerde ÖTV
Matrahlarına Göre ÖTV Oranları Belirlenmiş Ve Poşet Beyan Ve Ödeme Süreleri
Değiştirilmiştir. (7166 Sayılı Kanun)
Mevzuat: KDVK, ÖTVK, 2872 Sayılı Kanun
Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx
Email1: cakmakciali@taxauditingymm.com; info@taxauditingymm.com

Özet:
22 Şubat 2019 Cuma tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı “Sosyal

Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile


Basılı kitap ve süreli yayınların (1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma

Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere) , kim
tarafından yapılırsa yapılsın, teslimi KDV den istisna edilmiştir.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı
bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının); ÖTV oranlarının
%50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının maddede yer
alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.
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Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz
telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas
alınarak farklı dilimler oluşturulmuştur.



Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi
takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenmesi
gerekmektedir.



Geçici maddeye göre 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken
beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecek ve bu
beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi
mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir.

İçerik:
1-Kitap Teslimlerinde KDV İstisnası:
Mezkur Kanunun 7. Maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu

hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların
teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had
uygulanmaz.),”
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Yapılan düzenleme ile basılı kitap ve süreli yayınların (1117 sayılı Küçükleri Muzır

Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere) ,
kim tarafından yapılırsa yapılsın, teslimi KDV den istisna edilmiştir.


Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş
yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi hükmü değiştirilmiş
ve 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli
yayınların teslimi, teslimi gerçekleştirenlerin kimliğinden bağımsız olarak
tamamen istisna edilmiştir.



Keza, uygulamada istisnaya ilişkin had sınırı (100-TL) kaldırılmıştır.

Bu hükmün

Kanun maddesindeki özel istisnası nedeniyle “Cumhurbaşkanı, 213 sayılı Vergi Usul

Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi,
istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı
iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna
kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.” Fıkrasında belirtilen istisna tutar uygulamasında asgari had
geçerli olmayacak, kitap bedeli ne olursa olsun bu şekilde gerçekleşen

teslimler istisna olarak işlem görecektir.
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2-ÖTVK Değişiklikleri:


Cep Telefonu Ve Telsiz Cihazlarının ÖTV Oranlarının Artırılması Yetkisi:

Kanunun 9. Maddesinde yapılan değişikliğe göre 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye
%25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı

mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11
G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi
matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına
kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir.
 Kanunun 9 uncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV)

sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları
ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının);
ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının
maddede

yer

alan

sınırlar

dahilinde

belirlenebilmesine

ilişkin

düzenleme

yapılmaktadır.


Cep

Telefonları

İle

Telsiz

Cihazlarda

Matraha

Göre

ÖTV

Oranlar

Değiştirilmiştir:
10 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz
telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak aşağıdaki
tabloda gösterildiği şekilde farklı dilimler oluşturulmuştur:
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Vergi Oranı
Mal İsmi

G.T.İ.P. NO

8517.12.00.00.11

(%)


Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları



25



- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar



25



- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar



25



- Diğerleri

3-Geri Kazanım Paylarına İlişkin Düzenlemeler:

Kanunun 3. Maddesine göre 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın
yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından
ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın
sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan
edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay
içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan
edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu
madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”
“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni
süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.
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Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri,
gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla
ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye;
beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya
zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü
alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği

tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir
veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya
kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın
sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
 Kanunun 3 üncü maddesiyle, Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilerek Geri Kazanım Katılım Payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal
edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve
aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.
 Buna göre, Mart ayına ilişkin geri katılım payları, 24 Nisan’a kadar beyan edilecek ve
30 Nisan sonuna kadar ödenecektir.
 Ayrıca yine aynı maddede yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığına;
 Geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir
ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye,
 Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin
sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe
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sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde
tespit etmeye;
 Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik
ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye,
 Bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi
hususunda izin vermeye,
 Bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye
ilişkin yetki verilmiştir.
 Kanunun 4. Maddesine göre de 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat

aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019
tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.”
 Geçici maddeye göre 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken

beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecek ve bu beyanlar
üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati
bitimine kadar ödenebilecektir.
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22 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30694

KANUN
SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7166
Kabul Tarihi: 21/2/2019
MADDE 1 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında
ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil
edilmez.”
MADDE 2 – 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Ek 7 nci maddeye göre evde bakım yardımı almakta iken 5510 sayılı Kanunun ek 18
inci maddesi uyarınca 2018 yılında ödenen bayram ikramiyeleri nedeniyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık
gelir şartının aşılması hâlinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar evde bakım yardımı henüz kesilmemiş
olanların yardımları kesilmeksizin ödenmeye devam olunur, kesilmiş olanların yardımları kesildiği tarih itibarıyla
tekrar başlatılır ve kesilen döneme ilişkin ödenmeyen yardım tutarları defaten kendilerine ödenir.”
MADDE 3 – 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü
günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar
vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine
beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan
edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği
ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son
günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51
inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu
madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”
“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden
itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.
Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş
hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç
aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye,
beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya
ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
MADDE 4 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin
verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi
gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.”
MADDE 5 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cümle maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci
fıkra olarak eklenmiştir.
MADDE 6 – (1) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü
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maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “üç yıl” ibaresi “altı yıl” şeklinde değiştirilmiş, Kanunun ek geçici
98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları yükümlülük sürelerini tamamlayarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinden ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik
soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve
Milli Savunma Bakanının onayı ile halihazırda 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde pilotlar için
belirlenen yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay nasbedilirler. Bunların emsallerinin bulunduğu
rütbelere terfi işlemleri, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın derhal yapılarak
nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Atanan pilot subayların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden,
uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılır.”
“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde hükümlerine göre yeniden subay nasbedilenler için
yükümlülük süresi, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde pilotlar için belirlenen süredir.”
(2) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesine ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan uçuculardan, kendi mevzuatlarında belirtilen mecburi hizmet
sürelerini tamamlamadan sağlık durumları hariç olmak üzere bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak
ilişiği kesilenler, istifa edenler veya müstafi sayılanlar kalan mecburi hizmet süresi dolmadan yeterlik belgesinin
sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar.”
MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre
poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında,
bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”
MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son
fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim
ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki
sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç
olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde
bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının
67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.
Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup
edilir, ancak işverene ödenmez.”
MADDE 9 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P.
numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için
belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört
katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“
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Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar
- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar
- Diğerleri

25
25
25
”

MADDE 11 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 112 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler tarafından
çalıştırılan işçilere, 11/9/2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait işyerlerinde 11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu
edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilmez.”
MADDE 12 – 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt
işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, 112 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında rücu edilmeyecek kısmı
için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir, yargılama gideri ve vekâlet ücreti taraflar
üzerinde bırakılır. İcra takiplerinde rücu edilmeyecek kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilir, takip
giderleri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil
edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.”
MADDE 13 – 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “lisansı sahipleri ile serbest kullanıcıların” ibaresi
“lisansı sahiplerinin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar
personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan
belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali
yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.”
MADDE 15 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “1/1/2019”
ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “1/1/2020 tarihine kadar” ve “1/1/2019 tarihine kadar” ibareleri “38 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 17 – 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2018 tarihi itibarıyla tasfiye
olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan
borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda
bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate
alınmak suretiyle yararlandırılır.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, bu Kanunun 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oranı %15, %5 oranı %10,
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birinci fıkrasının (b) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan 2017 yılı 2019 yılı, 2018 yılı 2020 yılı, ikinci, üçüncü ve
beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük tarihi olarak uygulanır.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılandırılan ve
ödemeleri hâlihazırda devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, başvurulması halinde
bu kredi borçları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”
MADDE 18 – Bu Kanunun;
a) 15 inci maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
21/02/2019

i
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Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok
geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek,
gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel
yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate
alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür
çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu
düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki
bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her
türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması
halinde iletişim bilgilerimiz:
OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): DİVAN RECİDENCE-Basın Ekspress Yolu Bağlar
Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, NO.35, Kat:8 No:72 Bağcılar-Güneşli-İSTANBUL
GSM: 0505 680 42 54
GSM: 0552 212 09 80
Mail :taxauditingymm@gmail.com
:cakmakciali@taxauditingymm.com
:info@taxauditingymm.com
Web: www.taxauditingymm.com
İstanbul 2 (Bağımsız Denetim Hizmetleri): AĞAOĞLU MY OFFİCE 212-Mahmutbey Mah. Taş Ocağı
Cad. Ağaoğlu My Office 212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL
Tel
:(0212) 777 66 30
GSM(İş):(0505) 680 42 54
Faks :(0212) 602 30 00
Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3)
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 39 00
Fax: (0312) 441 39 01
GaziAntep İrtibat
ŞehitKamil/GaziAntep

Ofisi

1:

Mücahitler

Mah.

9.

Cad.

Gümüşburun

İş

Merkezi

Kat:4

No:28
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