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ÖNEMLİ VERGİSEL DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN
TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ
Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi,
gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi
düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda
kabul edildi. Kanun Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Kanunla
yapılan düzenlemeleri açıklayan sirkülerlerimizi göndereceğiz.
Kanunla yapılan düzenlemeler özetle şöyle:
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI YÜZDE 7,5 OLACAK
Dijital Hizmet Vergisi'nin matrahı, ilgili vergilendirme
döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde
edilen hasılat olacak. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde
döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk
parasına çevrilecek.
Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim
yapılmayacak. Dijital Hizmet Vergisi, fatura ve fatura yerine
geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek. Dijital Hizmet Vergisi
oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital Hizmet Vergisi, matraha oranın
uygulanması suretiyle hesaplanacak ve bu şekilde
hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak.
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BDO Yayıncılık A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. No.14
Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 88.110 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e
kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
Kanunla Dijital Hizmet Vergisi'nin vergilendirme dönemi, verginin beyanı, tarhı,
ödenmesi gibi uygulamalar da düzenleniyor.
Buna göre, Dijital Hizmet Vergisi'nde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık
dönemleri olacak ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin
faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer
aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili kılınıyor.
Dijital Hizmet Vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunacak.
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar
ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacak.
Dijital Hizmet Vergisi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi
adına tarh olunurken, adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilsen sorumlu
olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılacak. Beyanname vermek
mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar,
bir vergilendirme dönemine ait Dijital Hizmet Vergisi'ni beyanname verme süresi
içinde ödeyecek.
Dijital Hizmet Vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler
tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak
indirilebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital hizmet vergisi beyannamesinin ve eklerinin şekil ve
muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin
müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, mükellef
veya vergi sorumlularına sadece vergiye tabi hizmetlerin sunulduğu dönemler için
beyanname verdirmeye, verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve
esasları belirlemeye, bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve buna
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.
VERGİ GÜVENLİĞİ
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme
yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu kanun kapsamındaki dijital hizmet
sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için Dijital Hizmet Vergisi'ni tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen
bilgiler kullanılarak Vergi Usul Kanunu'nda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik
DENET DUYURU
Sayı : 2019/104/2

posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilecek ve bu durum Gelir
İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.
İlandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde,
dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler
yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar
verilecek ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumuna gönderilecek. Engelleme kararlarının gereği bildirimden itibaren
24 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Usul ve esaslar,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenecek.
Düzenlemeyle kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin
oranı binde birden, binde ikiye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerinde
on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya
yetkili olacak.
KONAKLAMA VERGİSİ
Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir ihdas edilecek.
Buna göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ
evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle
birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite,
eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi
hizmetler Konaklama Vergisi'ne tabi olacak.
Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin
bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.
Vergiyi doğuran olay, bu hizmetlerin sunulmasıyla meydana gelecek.
Konaklama Vergisi'nin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, Katma
Değer Vergisi hariç her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için
borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaat, hizmet ve değerler toplamı olacak.
Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31
Aralık 2020 tarihine kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu
sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.
Konaklama Vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak.
Konaklama Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahına dâhil edilmeyecek.
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Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler,
karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri,
konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası
anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına
verilen hizmetler Konaklama Vergisi'nden müstesna olacak.
Konaklama Vergisi'nde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer
aylık dönemleri olacak. Her bir vergilendirme dönemine ait
Konaklama Vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar
Katma Değer Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı
süre içinde ödenecek.
HAKEMLERE VERGİ
Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla
sınırlı tutulacak.
Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin
düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç,
amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.
Kanuna göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere,
kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5
bin 500 liraya kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel
tüketim vergisi ve Katma Değer Vergisi toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık
kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel
tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı, söz
konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak
iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan binek
otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet
eden kısmı, gider yazılabilecek. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap
edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanuna göre, ticari kazanç ve
serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillere ilişkin gider kısıtlamaları
getirilecek.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç ilk iktisap bedeli 135
bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden
kısmı gider yazılabilecek.
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Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap
edildiği hallerde de amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan binek otomobilin en
fazla bu tutara isabet eden kısmı gider olarak baz alınabilecek.
Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan
tutar dikkate alınacak.
Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'i ve kiralama yoluyla edinilen
binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık
kısmıyla binek otomobillerin iktisabında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115
bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.
Beyannameli mükellefiyetin artırılması, yüksek gelir gruplarından daha
fazla vergi alınması amacıyla düzenleme yapılacak.
Bu kapsamda tevkif suretiyle vergilendirilen ücret tutarları ve bu tutarlar üzerinden
tevkif edilen vergilerin, yıllık beyanname sayesinde matrah ve sair unsurlarının
kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.
Böylece tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri
elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, 500 bin lirayı aşması halinde ücret
gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilecek.
GELİR VERGİSİ TARİFESİNE YENİ DİLİM
Kanunla gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a
çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında
gelir vergisi verecek.
Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden
grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara
uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.
Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar
gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla
yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak.
Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi kesinti
oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e uzatılacak.
Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu gelirler yıllık
beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin, hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine ödenmiş olması
şartı getirilecek.
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Kanunla 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi
beyannameleri dâhil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak
2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış
haliyle uygulanacak.
SAHTE BELGEYLE MÜCADELE
Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan
sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate
alınarak, mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik Hazine ve Maliye
Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda sahte belge
düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler, vergi incelemesine sevk
edilecek ve bunlar nezdinde yoklama yapılacak.
Yoklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar
çerçevesinde vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek
olduğuna ilişkin görüşü ve vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayıyla
mükellefiyet kaydı terkin edilecek. Bu durum mükellefe tebliğ edilecek.
Vergi Usul Kanunu kapsamında "izaha davet edilenler"in izahta bulunma süreleri,
beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılacak.
Ayrıca kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim
yılında 100 bin lirayı geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve
hizmet alışlarının yüzde 5'ini aşmayan mükelleflere ziyaı uğratılan vergi üzerinden
yüzde 20 oranında vergi ziyaı cezası kesilecek.
VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM
Vergi ziyaı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde
50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25
indirimden yararlanılmasına imkân sağlanacak.
İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada
anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş
yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda "Kanun yolundan vazgeçme"
başlığıyla yeniden düzenleme yapılacak.
Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan
vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin veya cezanın
bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi
yönünde düzenleme yapılıyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların, vadesi
geçirilmeksizin gecikme faiziyle ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacak.
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Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespite ilişkin yazı tebliğ
edilen mükelleflerin, süresinde beyanname vermeleri durumunda kesilen yüzde 20
oranındaki vergi ziyaı cezası, uzlaşma kapsamı dışında tutulacak.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut
vergisi"ne tabi olacak.
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik
Yapan Kanun ile değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlara, "değerli konut
vergisi" getiriliyor.
İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın
değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak,
kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5
milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar
binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.
Değerli konut vergisini, konutların sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de
yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.
Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında
mükellef olacak. Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olacak.
- Muafiyet
Değerli konut vergisinden muaf olan taşınmazlar ise şöyle:
- Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa
hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
- Tek konutu olanlardan; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal
güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken
nitelikli taşınmazlar,
- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin
ikametindeki taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve
merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların
Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,
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- Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk
satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli
taşınmazlar.
Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.
ÖZEL HESABA AKTARILACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor
federasyonlarına tescil edilmiş, Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif
alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerince sporculara ödenen ücretlerden tevkif
edilerek, vergi dairesine beyan edilen ve ödenen gelir vergisinden Gençlik ve Spor
Bakanlığının talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen pay, Gençlik
ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba Hazine ve Maliye Bakanlığınca
aktarılacak.
Özel hesaba aktarılan tutarlar, amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren
sporculara, bunların çalıştırıcıları ve diğer spor elemanları için kullanılabilecek.
Özel hesaptan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye
şirketlerine aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate
alınmayacak. Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi, Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkili olacak.
ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞI İDDİA EDİLEMEYECEK
Kanun, Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve
Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul
Kanunu ve Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a geçici madde
ekliyor.
Buna göre, 31 Aralık 2014 tarihine kadar, pay sahibi sayısı nedeniyle payları halka arz
olunmuş sayılan ve borsada işlem gören anonim ortaklıklar tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak, nominal ya da primli değer üzerinden pay veya pay adı altında
satışı yapılmış her türlü araç, Sermaye Piyasası Kanunu'nun kaydileştirmeye ilişkin
şartlarına tabi olmaksızın mülga Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu
kapsamında pay addolunacak.
Bu ortaklıklara yapılan ödemeler, pay karşılığı yapılmış kabul edilecek ve ortaklık
ilişkisi kurulmuş sayılacak. Bu payların kaydileştirilmemiş olması, ortaklık haklarına
halel getirmeyeceği gibi ortaklık ilişkisinin kurulmadığı da iddia edilemeyecek.
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Bu kapsamında kurulmuş olan ortaklık ilişkileri hakkında; geçerli bir ortaklık ilişkisi
bulunmadığı veya primli pay satışı yapıldığı ileri sürülerek sebepsiz zenginleşme,
haksız fiil, sözleşme öncesi görüşmelere aykırılık veya sözleşmeye aykırılık
nedenlerine dayalı olarak açılan ve kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte
olan menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında, karar verilmesine yer
olmadığına dair karar verilecek ve yargılama gideri ile maktu vekalet ücreti ortaklık
üzerinde bırakılacak.
İTHALAT YOLUYLA YAPILACAK TARIMSAL ÜRÜN ALIMLARI
Tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün
fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi, ürünlerde
fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğünün ithalat
yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları, buna ilişkin hizmet alımları, Kamu İhale
Kanunu kapsamı dışında tutulacak.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt
alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz
alanlarında, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan parasal limit uygulanmayacak.
Sağlık alanında Ar-Ge çalışmaları yapan sağlık enstitülerinin finansman ihtiyacının
karşılanması amacıyla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında
Kanunu'nda yer alan "Dış borcun tahsisi" tanımına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
da eklenecek.
Net borç kullanımı tutarı 2019 yılı için; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere,
bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 70 milyar
Türk lirası ilave edilerek uygulanacak.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile şehit
yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara bağlanan aylıklar kapsamında yapılan yersiz
ödemelerden doğan borçlar terkin edilecek.
Kanun, özelleştirilen termik santrale çevre yatırımlarını yapmaları, filtre ve baca gazı
sistemlerini kurmaları için tanınan süreyi de uzatıyor.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme
birimleri ile varlıklarına ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim
tesislerine, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre
mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla tanınan süre 31 Aralık
2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılıyor.
Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, söz konusu
şirketlerde elektrik üretim faaliyeti durdurulamayacak ve çevre mevzuatına uyuma
yönelik yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli
izinlerin tamamlanmaması halinde idari para cezası uygulanmayacak.
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Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş
termin planını 30 Haziran 2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
sunmayan üretim tesisleri bu haklardan yararlanamayacak.
İş termin planı sunulan üretim tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plana
uyum açısından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 4 ayda bir denetlenecek.
Her bir denetimde plana uygun olmadığı tespit edilen tesislere Çevre Kanunu'nda yer
alan idari para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacak.
İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl
geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulacak.
Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması, cezanın tahsil
işlemlerini de durduramayacak.
MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum, gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olması nedeniyle
kamu görevinden çıkarılmış olanlardan adli veya idari soruşturma veya kovuşturması
devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31 Ekim 2019'a
kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin
bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.
VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ DÜZENLEMESİ
Vergi müfettişleri, en az 4 yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen
yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş yükseköğretim
kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, bakan onayıyla vergi
müfettiş yardımcısı olarak atanacak.
Vergi müfettiş yardımcıları, fiilen 3 yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans
değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye
hak kazanacak.
Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınavında alınan puanın
100 üzerinden en az 65 puan olması gerekecek. Yeterlik sınavında başarılı olanlar
vergi müfettişi olarak atanacak. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise
derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak.
Yardımcılık dönemi dahil vergi müfettişi olarak en az 10 yıl çalışan ve vergi
müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az 6 yıl performans değerlendirmesinde
başarılı olanlar, vergi başmüfettişi kadrolarına atanacak.
Saygılarımızla.
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