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Eklenen / Değişen / Kaldırılan 

Maddeler 

 Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve personele yapılan aylık ücret 
ödemelerinin gerçek safi değerinin % 70’i gelir vergisinden istisna edildi. GVK. Md: 23 

 Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve personele ödenen teşvik 
ikramiye ve mükafatlara ilişkin gelir vergisi istisnası kaldırıldı. GVK. Md: 29 

 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin 
elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisna süresi 
uzatıldı. GVK. Md: 76 

 Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilebilir ve diğer enerji 
tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV istisnası 
kapsamına alındı. KDVK Md: 13 

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından 
yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri KDV istisnası kapsamına alındı. KDVK Md: 13 

 KDV matrahına dahil olan unsurlara “kur farkları” eklendi. KDVK Md: 24 

 Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların 
Hazineye devir ve teslimi işlemlerinde KDV istisnası ile gelir ve kurumlar vergisi 
yönünden kazanç oluşmuş sayılmaması uygulamasına ilişkin süre uzatıldı.  KDVK Md: 35 

 İmalat sanayi yatırımlarına ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 
telafi edilemeyen KDV’nin iadesi uygulamasına 2019 yılında da devam edilecek. KDVK Md: 37 

 İşsizlik ödeneğinden yararlanmada 120 gün “hizmet akdine tabi” çalışma yeterli 
sayılacak. İSK Md: 50 

 Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme 
sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapsamından çıkarıldı. 

ÖTVK’na Ekli (III) 
Sayılı Liste 

 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen Şalgam suları ile Türk Gıda 
Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam 
sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından 
vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan 
tarhiyatlardan ve kesilmiş olan cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi 
kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red 
ve iade edilmeyecek. ÖTVK G. Md: 8  

 İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım  harcamaları için 
yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranına ilişkin geçici 9 uncu 
maddenin uygulaması 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı. KVK Md: 9 

  Kira bedelinin belirlenmesen; üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksindeki 
oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı geçerli olacak. BK Md: 344 

http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/vergi-kanunlari-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun/3310


 

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

 Kanunun 3 inci  maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
Müteferrik İstisnalar  
 
Ücretlerde: 
 
Madde 23 –  
………. 
 
 

Müteferrik İstisnalar  
 
Ücretlerde: 
 
Madde 23 –  
………. 
 
17- Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava 

Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de 
bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla 
görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli 
pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren 
yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış  
kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi 
değerinin %70'i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100'e 
kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.) 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan 

aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin % 70’i gelir vergisinden istisna edildi. Ayrıca istisna oranını 
% 100’e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir. 

 
 (Yürürlük Tarihi:  01.02.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 4 üncü maddesiyle; 
193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
Müteferrik İstisnalar  
 
Teşvik ikramiye ve mükafatları: 
Madde 29 – Teşvik gayesiyle verilen aşağıda 

yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisinden 
müstesnadır:  

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan 
yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan 
diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadiyle verilen 
ikramiyeler ve mükafatlar; (Değişik bentler 2, 3, 4 : 
24/12/1980-2361/20 md.) 

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve Ordu 
hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi 
hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, 
ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni 
veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde 
uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk 
ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak 
içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince 
sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, 
denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri 
dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;  

3. Spor yarışmalarına katılan amatör 
sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler; 

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere 
ödenen ücretler 

 

Müteferrik İstisnalar  
 
Teşvik ikramiye ve mükafatları: 
Madde 29 – Teşvik gayesiyle verilen aşağıda 

yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisinden 
müstesnadır:  

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan 
yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan 
diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadiyle verilen 
ikramiyeler ve mükafatlar; (Değişik bentler 2, 3, 4 : 
24/12/1980-2361/20 md.) 

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu 
hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi 
hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, 
ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava 
aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş 
esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen 
uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de 
bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara 
fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı 
mahiyetteki ödemeler; 

3. Spor yarışmalarına katılan amatör 
sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler; 

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere 
ödenen ücretler 

  
  
  

 
 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve 

sertifikalandırılmış personele  ödenen teşvik ikramiye ve mükafatlara ilişkin gelir vergisi istisnası  
kaldırıldı. 

 (Yürürlük Tarihi:  01.02.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 5 inci maddesiyle; 
193 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2018” ibaresi “31.12.2023” 

şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Geçici Madde 76 –  
10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen 
ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, 31/12/2018 tarihine kadar gelir ve kurumlar 
vergisinden müstesnadır. 

İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94 üncü 
madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Münhasıran bu 
kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık 
beyanname verilmez, bu kazançlar verilecek 
beyannamelere dahil edilmez. 

Geçici Madde 76 –  
10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen 
ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar 
vergisinden müstesnadır. 

İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94 üncü 
madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Münhasıran bu 
kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık 
beyanname verilmez, bu kazançlar verilecek 
beyannamelere dahil edilmez. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden 

çıkarılmasından doğan kazançlarla ilgili gelir ve kurumlar vergisinden istisna süresi 31.12.2023 tarihine 
kadar uzatıldı. 

Yürürlük Tarihi:  01.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 17 inci maddesiyle; 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine 

“haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yenilebilir ve diğer enerji” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli 

Yatırımlarda İstisna Araçlar, kıymetli maden ve 
petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve 
yatırımlarda istisna 

 
Madde 13 –  
………. 
j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, 
haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi 
sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya 
bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere 
yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları, 

 
 

Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli 
Yatırımlarda İstisna Araçlar, kıymetli maden ve 
petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve 
yatırımlarda istisna 

 
Madde 13 –  
………. 
j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, 
haberleşme, yenilebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol 
yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin 
inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından 
oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile 
hizmet ifaları, 

………. 
n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık 

sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve 
süreli yayınların teslimi, 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilebilir ve diğer enerji tesislerinin 

inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal 
teslimleri ile hizmet ifaları, 

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık serftifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap 
ve süreli yayın teslimi, 

KDV istisnası kapsamına alındı. 
(Yürürlük Tarihi:  01.02.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 18 inci maddesiyle; 
3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “kur farkı” ibaresi eklenmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Matraha dahil olan unsurlar:  
Madde 24 – Aşağıda yazılı unsurlar matraha 

dahildir: 
a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı 

tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma 
giderleri,  

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve 
benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon 
karşılığı gibi unsurlar, 

 c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli 
gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her 
türlü menfaat, hizmet ve değerler. 

Matraha dahil olan unsurlar:  
Madde 24 – Aşağıda yazılı unsurlar matraha 

dahildir: 
a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı 

tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma 
giderleri,  

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve 
benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon 
karşılığı gibi unsurlar, 

 c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim 
gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında 
sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 KDV matrahına dahil olan unsurlara “kur farkları”da eklenmek suretiyle,  bedelin yabancı para 

olarak belirlendiği ve tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda ortaya çıkan kur 
farkının matrahın unsuru olarak vergilendirilmesine açıklık getirildi.  

 (Yürürlük Tarihi:  18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 19 uncu maddesiyle; 
3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2018” ibareleri 

“31.12.2020” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Geçici Madde 35 – 6/10/2011 tarihli ve 28076 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve 
sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak 
iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, 
trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye 
devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar 
katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından 
müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine 
kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz. 

Geçici Madde 35 – 6/10/2011 tarihli ve 28076 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve 
sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak 
iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, 
trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye 
devir ve teslimi işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar 
katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından 
müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine 
kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye 

devir ve teslimi işlemlerinin, katma değer vergisinden istisna tutulması, gelir ve kurumlar vergisi 
yönünden kazanç oluşmuş sayılmaması uygulamasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. 

 
 (Yürürlük Tarihi:  18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 20 nci maddesiyle; 
3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017” ve “2018” ibareleri “2017, 

2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Geçici Madde 37- İmalat sanayiine yönelik 
yatırım teşvik belgesi kapsamında;  

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit 
yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 
ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık 
dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,  

 b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit 
yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 
ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,  

 talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe 
iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırı- mın 
tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi 
ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve 
cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi 
takip eden takvim yılı başında başlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 
 
 
 

Geçici Madde 37- İmalat sanayiine yönelik 
yatırım teşvik belgesi kapsamında;  

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit 
yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 
2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri 
itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer 
vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,  

 b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit 
yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 
2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla 
telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl 
içerisinde,  

 talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe 
iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırı- mın 
tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi 
ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve 
cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi 
takip eden takvim yılı başında başlar. 

Cumhurbaşkanı, birinci fikrada yer alan 
süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip 
eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da 
birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

  
  
  

 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında, imalat sanayi yatırımlarına ilişkin inşaat işleri nedeniyle 

yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın, 2019 
yılında da sürdürülmesine imkan sağlandı. Ayrıca uygulama süresini beş yıla kadar uzatmaya 
Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. 

(Yürürlük Tarihi:  18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 25 inci maddesiyle; 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli 

çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri 
ve zamanı ile sigorta primleri  

 Madde 50 – Günlük işsizlik ödeneği, 
sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate 
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının 
yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği 
miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine 
göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık 
asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 
120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son 
üç yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün 
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş 
olan sigortalı işsizlere 300 gün,  
süre ile işsizlik ödeneği verilir. 

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna 
kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde 
aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini 
öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
yetkilidir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, 
nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve 
temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı 
belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri 
alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri 
tahsil edilmez. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası 
nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak 
işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen 
dönem için ödeme yapılır.  

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma 
süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik 
sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun 
öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz 
kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini 
dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam 
eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek 

İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri 
ve zamanı ile sigorta primleri  

 Madde 50 – Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının 
son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 
kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 
onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari 
ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 
gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde; a) 
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, b) 900 gün 
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş 
olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün sigortalı 
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan 
sigortalı işsizlere 300 gün,  
süre ile işsizlik ödeneği verilir. 

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna 
kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde 
aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne 
çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. 
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi 
ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka 
borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik 
edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı 
belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri 
alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri 
tahsil edilmez. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası 
nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak 
işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen 
dönem için ödeme yapılır.  

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma 
süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası 
ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü 
şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha 
önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya 
kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu 
Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle 

AÇIKLAMA 
 İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 

gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı   “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirildi. İşsizlik 
ödeneğinden yararlanmak için 120 gün hizmet akdine tabi çalışma yeterli sayılacak. 

(Yürürlük Tarihi: 18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 
suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu 
yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik 
ödeneği ödenir. 

 İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten 
önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı 
aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması 
kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde 
sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime 
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli 
sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve 
işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası 
primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan 
karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak 
sahipliği süresinden düşülür. Söz konusu primlerin 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için 
işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 
sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini 
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime 
esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta 
kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası 
primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması 
şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı 
Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak 
üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için 
de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destek 
unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca 
yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve 
mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. 
Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak 
suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece 
biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı 
işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik 
hükümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen 
teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait 
işyerlerinde çalış- maya başlayanlar hakkında 
uygulanmaz.  

İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde 
ödenmesi gereken geçici işgöremezlik ödeneğinin 
miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz. 

yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak 
sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir. 

 İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten 
önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı 
aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması 
kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde 
sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime 
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli 
sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve 
işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası 
primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan 
karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak 
sahipliği süresinden düşülür. Söz konusu primlerin 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için 
işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 
sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini 
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime 
esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta 
kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası 
primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması 
şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı 
Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak 
üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için 
de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destek 
unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca 
yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve 
mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. 
Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak 
suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle 
sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı 
işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik 
hükümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen 
teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait 
işyerlerinde çalış- maya başlayanlar hakkında 
uygulanmaz.  

İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde 
ödenmesi gereken geçici işgöremezlik ödeneğinin 
miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz. 
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 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 37 inci maddesiyle; 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı 

sırasında “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli 
gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek 
ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve 

devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapsamında çıkarıldı. 
  

(Yürürlük Tarihi:  18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 38 inci maddesiyle; 
4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam 
suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve 
aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam 
sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi 
ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi 
bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası 
kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve 
kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat 
edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar 
terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. 

  
  

 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen Şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre 

çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, 
ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, 
daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş olan cezalardan varsa açılmış davalardan feragat 
edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade 
edilmeyecektir.  

          (Yürürlük Tarihi:  18.01.2019) 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 43 inci  maddesiyle; 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 

2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 

 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
Geçici Madde 9 
(1) Mükelleflerin  2017 ve 2018 takvim 

yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik 
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 
harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde 
yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve 
"%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer 
alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır. 

Geçici Madde 9 
(1) Mükelleflerin  2017. 2018 ve 2019 takvim 

yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik 
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 
harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde 
yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve 
"%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer 
alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır. 

(2) Cumhurbaşkanı, birinci sırada yer alan 
süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden 
her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş 
yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım  harcamaları için yatırıma 

katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranına ilişkin geçici 9 uncu maddenin uygulama süresi  2019 yılını 
da kapsayacak şekilde uzatıldı. Ayrıca uygulama süresinin beş yıla kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı 
yetkili kılındı. 

(Yürürlük Tarihi: 18.01.2019) 
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Borçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

Kanunun 56 ncı  maddesiyle; 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 

“üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak 
şartıyla,” ibaresi eklenmiştir. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  
E. Kira Bedeli 
II. Belirlenmesi 
MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira 

dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin 
anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat 
endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla 
geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira 
sözleşmelerinde de uygulanır. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma 
yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici 
fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla 
hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne 
alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli 
veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde 
ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira 
yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından 
üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın 
durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak 
hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan 
sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, 
önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. 

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak 
kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde 
değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa 
güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. 
Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, 
yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz 
önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır. 
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dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin 
anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat 
endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim 
oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir 
yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de 
uygulanır. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma 
yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının 
tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara 
göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim 
tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak 
hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli 
veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde 
ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira 
yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından 
tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara 
göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira 
bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun 
biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında 
bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer 
alan ilkelere göre değiştirilebilir. 

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak 
kararlaştırılmışsa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe 
kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu 
Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi 
hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin 
belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki 
değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra 
hükmü uygulanır. 

 
 

AÇIKLAMA 
 Kira bedelinin belirlenmesinde; üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık 

ortalamalara göre değişim oranı geçerli olacak. 
 (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019) 

 

- 14 -


	M-I: 
	S-I: 


