
             

 

7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN 30.01.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 

YAYIMLANDI. 

Yayımlanan Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu ile KDVK’nda bazı değişiklik ve düzenlemeler 
yapılmış olup, söz konusu değişiklik ve düzenlemeler aşağıda Kanundaki madde sırasına göre 
başlıklar halinde açıklanmıştır. 

1) İnternet üzerinden satış yapanların esnaf muaflığından yararlanabilmelerine 
imkan sağlandı. 

Kanun’un 1. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ile ilgili yıl için geçerli olan asgari 
ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar 
üzerinden” ibaresi eklenmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunun söz konusu 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi 
kapsamında başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, 
çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, 
mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Ancak, 
bunlar imal ettikleri bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satarlarsa 
esnaf muafiyetlerini kaybetmekte ve basit veya gerçek usulde ticari kazanç mükellefi 
olmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve 
benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların, muafiyetlerini kaybetmemeleri imkanı 
sağlanmıştır.   

2) İlgili mevzuatına göre verilenler haricindeki işsizlik ödeneği ve işe başlatmama 
tazminatları gelir vergisi istisnasından faydalanamayacak. 

Kanun’un 2. maddesi ile Gelir Vergisi Kanun’un “Müteferrik İstisnalar” bölümünde yer alan 
“Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“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;” 

Mevcut uygulamada hizmet erbabında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen 
işsizlik ödeneği ile işverenlerce 4857 sayılı İş Kanunun 21 inci maddesine göre ödenen işe 
başlatmama tazminatları da (arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin işe 
başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde en çok sekiz aylık ücret tutarında ödenecek işe 
başlatmama tazminatları dahil) istisna kapsamında olduğundan, bu ödemelerden de gelir 
vergisi kesintisi yapılmamaktadır. 



             

 

Ancak, uygulamada işverenler tarafından işten çıkarılan hizmet erbabına yukarıda belirtilen 
kanunlar kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar 
altında çeşitli ödemeler yapılmakta ve bu ödemelerin de anılan istisna kapsamında olduğu 
yönünde ihtilaflar yaratılmaktadır. 

Yapılan değişiklikle: Sadece yukarıda sayılan yasal düzenlemeler kapsamında verilen işsizlik 
ödenekleri ve işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisinden istisna olduğu açıkça 
düzenlenmek suretiyle,  söz konusu kanunlar kapsamında olmayan benzer adlar altındaki 
tazminat ödemelerinin istisna olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. 

3) Uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali 
sayılmayan 10 TL’lik istisna tutar 250 TL ye çıkarılmıştır. 

Kanun’un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanun’un mükerrer 121 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “10 Türk lirasına” ibaresi “250 Türk lirasına” 
şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende ‘’ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.’’ İbaresinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“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” 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 
121.Maddesinde, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar 
ile kurumlar vergisi mükelleflerinden Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin 
%5’inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi imkanı getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasından yer alan şartlar arasında; indirimden yararlanılabilmesi için 
mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait 
olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 
verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi 
beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları şartına yer verilmiştir. 

Yine Maddenin 2. fıkrasında  söz konusu şart için 10.-TL’lık bir istisna öngörülmüştür. Buna 
göre her bir beyanname itibarıyla 10.-TL’na kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması 
şartının ihlali anlamına gelmemektedir. 

Yapılan değişiklikle; 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak 
üzere uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında söz konusu beyannameler üzerine  

 



             

 

tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali sayılmayan 
10.TL lik istisna tutar 250 TL ye çıkarılmıştır. 

Ayrıca, ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek 
belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde (ihracatın üç ay içerisinde gerçekleştirilmesi gibi) 
terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında 
öngörülen tecil süresinin (örneğin ihraç kayıtlı teslimlerde teslimin yapıldığı tarihi izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, 
193 sayılı Kanunun mükerrer 121 nci maddesi ile getirilmiş olan tahakkuk eden vergilerin 
kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmaması imkanı 
sağlanmıştır. 

4) 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 sağlandı: 

Kanun’un 4. maddesi ile Gelir Vergisi Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

“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 Kanunun düzeltmeyle ilişkin hükümleri uyarınca 
red ve iade edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama 
giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez. 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Yetkilidir.” 

7103 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent ile hizmet sözleşmesi 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 ödemeler ve yardımların Gelir Vergisi Kanunun uygulamasında ücret sayılacağı 
27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan yine 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun Gelir Vergisi Kanun’un 
“Müteferrik İstisnalar” bölümünde yer alan “Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci  



             

 

maddesinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılan değişiklikle 
1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca ödenen kıdem tazminatları ile 5953 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan ve çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan ve ödenen 24 aylık tutarı 
aşmayan kıdem tazminatları gelir vergisinden istisna edilecektir. 

Kıdem tazminatının yıllık miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek 
Devlet memuruna 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesini geçemez.  Bu tutar 2019 yılı itibariyle 
6.017,60 TL’dir. 

Bu şekilde hesaplanan kıdem tazminatı tutarı dışında hizmet sözleşmesi 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 
ilave bir tazminat ödemesi yapılması halinde, bu ödemenin; bu tutar ile kıdem tazminatı tutarı 
toplamının, en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan 
kısmı istisnaya konu edilecektir. 

Kıdem tazminatı ödenmediği, ancak sayılan söz konusu bir tazminat ödendiği durumlarda, 
ödenen bu tazminat tutarının, en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi 
tutarını aşmayan kısmı, 5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlarda ise çalışanın son brüt 
ücreti üzerinden hesaplanan 24 aylık tutarını aşmayan kısmı istisnaya tabi tutulacak, aşan 
kısmı ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. 

Ancak 7103 sayılı kanunun yayımından önceki dönemler için bu ödemeler üzerinden kesilen 
gelir vergilerinin iadesine yönelik olarak çok sayıda dava açılmakta ve açılmaya da devam 
etmektedir. Açılan davalarda yargı organlarınca idare aleyhine verilen kararlar müstakar hale 
gelmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile ; 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 imkanı sağlanmıştır. 

5) Eğlence vergisinin etkinlikten önce ödenmesi yerine ertesi ay içinde belediyelere 
bildirilmesi ve ödenmesi imkanı e-bilet uygulamasına dahil olacak mükelleflere de 
sağlandı: 

Kanun’un 5. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun “Eğlence Vergisi” 

bölümünün “Nispet ve Miktar” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ödeme kaydedici 
cihaz kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya elektronik belge düzenlenmek 
suretiyle” ibaresi eklenmiştir.  

 

 



             

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. Maddesine göre biletle Girilen Yerlere ilişkin 
eğlence vergisi biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe 
müdürlüğüne emaneten yatırılır. 

Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence 
vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak 
yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Sinema, tiyatro, spor müsabakası ve benzeri biletle girilen yerlerde, kağıt ortamda 
düzenlenmekte olan bilet yerine elektronik ortamda e-bilet düzenlenebilmesine ilişkin Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca gerekli idari ve teknik düzenlemeler 463 sıra nolu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile yapılmıştır. Hali hazırda dileyen işletmeler uygulamaya dahil 
olabilmektedir. 

Yapılan değişikle: E-bilet uygulamasına mükelleflerin dahil olmasını teşvik etmek amacıyla, 
mevcut durumda ödeme kaydedici cihaz kullanarak bilet düzenleyen işletmelere sağlanan 
beyan ve ödeme usulünün (eğlence vergisinin etkinlikten önce ödenmesi yerine, etkinliğe 
ilişkin aylık dönemler halinde düzenlenen biletlere ait eğlence vergisinin ertesi ay içinde 
belediyelere bildirilmesi ve ödenmesi usulü) e-bilet uygulaması açısından da sağlanabilmesi 
için; 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 verilmiştir.  

Bu değişiklik sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak genel tebliğ ile 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 verilecek ve mükelleflerin söz konusu e bilet uygulamasına 
gönüllü olarak dahil olmaları sağlanabilecektir. 

6) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 
müsabakaları dolayısıyla kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı 
futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklere yapılacak mal 
teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir: 

Kanun’un 6. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 40 - 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 kişiliklerden işyeri, 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 istisnadır. 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise bu  

 



             

 

Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin 
talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.” 

Yapılan bu düzenleme ile; UEFA ile işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 
katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklere, ülkemizce oynayacak 
olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları 
dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna 
edilmiştir. 

7) Asgari ücret desteği 2019 yılında da devam edecek: 

Kanunun 10. Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununa geçici 78. madde eklenmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile; asgari ücret desteği 2019 yılı boyunca destek sağlanacak olup, 
düzenlemeye ilişkin önemli bazı detaylar aşağıdaki gibidir. 
(https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/asgari-ucret-destegi/) 

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar: 

– Özel sektör işyeri işverenleri, 

– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu 
işyeri işverenleri, 

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar: 

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında 
uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar, 

Destek Tutarı: 

– 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL (6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel 
sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 
ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim 
ödeme gün sayısının, 

–2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının, 

2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi 
yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde 
olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği 
verilecektir. 

 



             

 

Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli 
sigorta kollarından bildirimi yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı ortalamasından daha az bildirimde bulunulması 
durumunda bu destekten yararlanılamayacaktır. 

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az 
olamayacağı hükme bağlanan “linyit” ve “taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında 
çalışan sigortalılardan dolayı destekten yararlanacak 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri 
için prime esas günlük kazancı 271 TL olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini 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 sayısı dikkate alınır. 

8) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi 
verilerek koruma altına alınan buluşların da anılan istisnadan yararlanabilmesi 
imkanı sağlandı: 

Kanun’un 11. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendine ‘’Kanun Hükmünde Kararname’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’veya 22/12/2016 
tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’’ ibaresi ve (b) bendine ‘’2inci maddesinde’’ 
ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’veya 6769 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde’’ ibaresi 
eklenmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunun ‘’Sınai mülkiyet haklarında, istisna’’ başlıklı 5/B maddesiyle, 
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan buluşların kiralanması, devri veya satışı, Türkiye’de seri üretime tabi 
tutularak pazarlanmaları veya Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması 
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç ve/veya iratların patentli veya faydalı 
model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50 si kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. 

Bu istisnadan yararlanabilmesi için diğer şartların yanı sıra istisnaya konu buluşun mülga 551 
sayılı 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 alınmış olması gerekmektedir. 

Yapılan bu düzenleme ile; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun ‘’Yürürlükten kaldırılan 
mevzuat’’ başlıklı 191 inci maddesinin üçüncü fıkrasıyla 551 sayılı KHK yürürlükten 
kaldırılmış olup maddeyle, 6769 sayılı Kanun kapsamında patent veya faydalı model belgesi 
verilerek koruma altına alınan buluşların da anılan istisnadan yararlanabilmesi imkanı 
sağlamıştır. 

 

 



             

9) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 
müsabakaları dolayısıyla kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı 
futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklere gelir ve kurumlar 
vergisi muafiyeti sağlandı: 

Kanun’un 12. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunuma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 11 - (1) 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 kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet tevkif yoluyla 
alınan vergileri de kapsar.” 

Yapılan bu düzenleme ile; ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali 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 kişiliklerin, bu müsabakalara ilişkin olarak 
Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf 
tutulmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu muafiyetin bu kapsamında elde edilecek 
kazanç ve iratlar üzerinden tevkif yoluyla alınması gereken vergileri de kapsadığı 
düzenlenmektedir.  

  

 


