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Pasaport kanunun 13. Ve 14. Maddeleri kapsamında öğrenim görmekte olan 
çocuklara anne ve babalarından sağlanan pasaport haklarının çalışması halinde de 
devamı sağlanmalktadır. ( Madde 1) 

İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle 
sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde 
verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt 
tutarının %15'ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret 
istisnası kapsamına alınmaktadır. Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve 
gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan 
yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan 
kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz 
bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 
diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. ( Madde 4) 

Sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi 
veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve 
yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu 
istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmektedir. Bu 
kapsamda sayılan ödemeler de dahil edilerek, ödemeler toplamı üzerinden istisna 
uygulanması, istisnayı aşan tutarların ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması 
sağlanmaktadır. ( Madde 5) 
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Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün,gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması 
suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi 
sağlanmaktadır. (Madde 6)  
 

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi 

ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen 

sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi 

için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye 

öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları 

sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye 

memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır. 

Ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler 

gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme 

tarihinden Önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların 

muhatabı Tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve 

varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılır." ( Madde 9) 

 

 Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi 

nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı 

olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır.             

( Madde 10) 

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, 

işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından 

getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında 

yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları 

pasifte özel bir fon hesabına alınabilir. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın 

alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilir. ( Madde 11) 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve 

alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek 

makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 

farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi 

gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci 

maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve 

almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 240 Türk Lirasından aşağı 

olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u 

nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin 

olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 

120.000 Türk Lirasını geçemez. ( Madde 12) 
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Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış 

fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme 

zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer 

verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu 

Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge 

için 240 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin 

olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000 Türk 

Lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk Lirasını geçemez." ( Madde 12) 

213 sayılı VUK’ nun 376 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer 
alan "üçte biri" ibaresi "yarısı" şeklinde değiştirilmiştir. (Madde 14) 

213 sayılı VUK’ nun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vergilerle 
kesilecek cezalarda" ibaresi "vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında" 
şeklinde değiştirilmiştir.Buna gore usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat 
öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır. (Madde 15) 

Üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla, 6948 

sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin münhasıran imalat, 4691 

sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan 

mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere 

iktisap etikleri yeni (kullanılmamış) nitelikteki makina ve teçhizat ile yatırım teşvik 

belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri makina ve teçhizatın, 

Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı Ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle 

bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde itfa edilebilmesine imkan 

sağlanmaktadır. Öngörülen düzenlemeden, maddenin yürürlük tarihinden 2019 takvim 

yılı sonuna kadar iktisap edilecek makina ve teçhizat için yararlanılabilecektir. 

Bunun yanı sıra, bu imkandan 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz 

mükellefler, kapsamı belirlenecek makina ve teçhiza’lar yararlanabilecektir. ( Madde 16) 

Arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki birliği sağlayacak 

şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 TL) alınmasını temin etmek üzere düzenleme 

yapılmıştır. (Madde 22)         

          

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı 

yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük 

sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet 

ifaları KDV’den istisna edilmektedir. (Madde 29) 
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KDV Kanunu 17/4-d maddesinde yapılan düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi 

işlemlerine KDV istisnası tanınmıştır. (Madde 30) 

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat 
sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar 
KDV istisnası getirilmektedir.  

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine, 
teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir.(Madde 31) 
Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına 
tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda 
faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin sporculara yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden 
kestikleri gelir vergisinin, kanuni süresi içerisinde beyan edilip ödenmesinden sonra bu 
kesintilerin spor kulüplerince veya sermaye şirketlerince oluşturulan özel bir hesaba ilgili 
vergi dairesi tarafından, amaç dışı kullanım nedeniyle yapılmış tarhiyatlar hariç olmak 
üzere, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın beş işgünü 
içinde aktarılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.( Madde 35 )       

Engellilere ve yaşlılara yönelik projeler ile yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere 
yönelik olarak kullanılmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
(Fon) gelirlerinin % 5'e kadarının Fon Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilmesi sağlanmaktadır.(Madde 36) 

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin 
sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına 
ikinci istihdam hakkı verilmektedir. (Madde 37)   

Mevcut Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla, Devlet katkısı tutarı 
15.000 liradan, 20.000 liraya, %20 olan azami Devlet katkısı oranı %25’e 
çıkarılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim 
yapılması, daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların 
düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki alınmaktadır. (Madde 42 ile 79) 
 
2020 yılı sonuna kadar (1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında)  
- İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 
ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki 
getirilmektedir. 
- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için 
daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanmaktadır. 
- Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun 
belirlenmektedir. (Madde 44)                             . 
 
İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza, 2018 yılında 
uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave 
istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi 
ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilmektedir.)  
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Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki desteklerden faydalananlar hariç 
olmak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına 
alman işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının 
hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık 
prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu 
maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa 
sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu Kanunun geçici 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu maddede yer alan vergi 
teşviklerinden yararlandırılır. (Madde 44) 
 
Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, Devlet katkısı tutarlarının 
nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, Ek Devlet katkısının azami limiti 
ile iade edilmesine,1.000 lira ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye 
tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine 
imkân sağlanmaktadır. (Madde 45) 
 
Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti 
bulunanlara, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk 
dokuz yıl süre ile bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkânı 
getirilmektedir.(Madde.48) 
 
Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit 
yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm 
hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki Hazine adına açılacak “Tek Hazine Kurumlar 
Hesabı”na aktarılması ve nemalandırılması öngörülmektedir.  (Madde 49-50)     
 
Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanununda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki 
diğer mallar ile bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi 
sağlanmaktadır. (Madde 51) 
 
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi 
mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınmaktadır. 
(Madde 51)  
 
İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler 
veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, 
katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebilmesi 
imkanı sağlanmaktadır. (Madde 54) 
 
Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük 
oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin 
imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır. (Madde 55) 
 
Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans 
sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf 
tutulması öngörülmektedir.(Madde 59) 
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Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki 
sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibariyle 
verilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 60) 
 
Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan lise ve dengi Öğrenim görmesi halinde 20 
yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri 
devam edenlerin hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda da aylık hakkından 
yararlandırılması amaçlanmaktadır. (Madde 61) 
 
Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı 
yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kurumca istenilmesi 
hali dışında  kaldırılması öngörülmektedir.  

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca 

istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli 

sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yapılan tebligata rağmen bir ay içinde 

verilmemesi veya noksan verilmesi halinde Kuramca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı 

primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.'' (Madde 62) 

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin başlığı "Ev hizmetlerinde çalışanların 

sigortalılığı ve konut kapıcılığı" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına "10 gün ve daha 

fazla olan sigortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile konut kapıcılığı işyerlerinde 

çalıştırılan sigortalılar" ibaresi eklenmiştir.  

Madde ile, konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili Kanunun işverenlere 

getirdiği bildirge ve belge verme yükümlülüklerinin azaltılması, iş ve işlemlerin 

sadeleştirilerek bürokratik süreçlerin asgariye indirilmesi, her bir işverenimiz kendi 

işverenliğine ilişkin işlemlerini kendilerinin takip edebilmesi, söz konusu işyeri 

işverenlerinin yasal yükümlülüklerinden kaynaklı süreleri geçirmeleri nedeniyle maruz 

kaldıkları idari para cezalarının minimum düzeye indirilmesi ve buna bağlı 

mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve bu işyerlerinde kayıtlı istihdamın artırılması 

amaçlanmaktadır. (Madde 63) 

Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve 

yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden 

itibarenen geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi, ancak 

önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük 

hakların verilmesi öngörülmektedir. 

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların 

sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma 

müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin 
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olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir 

veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek 

ve indirimi ile değiştirilebilir. (Madde 64) 

 

10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı 

işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından 

birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda 

istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir.(Madde 65) 

 

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği 

uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanmaktadır. ( Madde 66) 

İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 

tarihine kadar uygulanmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, 

otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmek 

suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, 

yurtiçinden yeni araç alımında 10.000 lirayı geçmemek  

kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir. (Geçici madde 1 ve Madde 

76) 

Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için Devlet katkısı 

oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5.000 liradan 7.500 liraya yükseltilmektedir. 

(Madde 78) 

Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün 

sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı 

ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak atanabilmeleri ve bu 

şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5.000’i geçmemesi 

öngörülmektedir.(Madde 80) 

 

Bilgilerinize rica ederim.Saygılarımla, 

 

C.Serkan KUMDAKCI 

SMMM / Bağımsız Denetci 
 


