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SİRKÜLER (2018’29) 

 

 

Konu: 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Uygulanan Vergi Oranlarında Yapılan 

Değişiklikler ile Katma Değer Vergisinden İstisna Edilerek Alınabilecek Makine ve Teçhizat Listeleri 

Yer Almaktadır. 

 

Bakanlar Kurulunun 2018/ 11674 Sayılı Kararı ile bu kararın yayın tarihinden (05.05.2018) itibaren 

uygulanan vergi oranlarında değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 

 

1- 7103 Sayılı Kanununla Gelir Vergisi Kanununa eklenen 23/16 maddesindeki; İşverenlerce, 

kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatler, bu menfaatlerin Gelir Veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınması kaydıyla,  

her bir çocuk için;  asgari ücretin aylık brüt tutarının %50’si oranında uygulanmasına karar 

verilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, hizmetin Gelir ve Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinden alınması gerekmektedir. Bahse konu fıkra aşağıdadır.    

Ücretler istisna: 23/16: İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti 

verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, 

ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 

yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak 

üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan 

ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan 

ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, 

asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye 

Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.) 

 

2- 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 39’ncu 

maddesine göre, Sanayi Sicil Kanununa Göre; Sanayi Sicil Belgesine haiz imalatçıların 

imalatlarında kullanmak üzere satın alacakları makine ve teçhizatın KDV den istisna 

tutulacakların listeleri yer almaktadır. Bahse konu makine ve teçhizat listeleri 2018/11674 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer almaktadırlar, Bu istisnanın uygulanması 

31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

Bakanlar Kurulu Kararın ekinde yer alan listedeki makine ve teçhizatın kullanılmış olmaları 

ile aksam parça ve aksesuarlar ve teferruatları KDV istisnası kapsamında teslimleri mümkün 

değildir. 

 

3- 31.10.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa 

bağlı 4 sayılı tarifenin, “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında yer alan 

gayrimenkullerin,  alım ve satımında ayrı ayrı uygulanan “binde 20” oranındaki harç oranı 

“binde 15” olarak uygulanmak üzere değiştirilmiş ve bu oran değişikliği 05.05.2018 tarihinden 

itibaren uygulanacaktır. 
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4- 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlerde 

uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin olarak Kararın Geçici 2’inci 

maddesinden sonra gelmek üzere eklenen geçici maddeye göre; 

 

31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı %8 

olarak tespit edilmiştir. Bu oran değişikliği 05.05.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

 

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan  

             Bazı malların (Alkollü içecekler) asgari maktu vergi tutarları kararda yer alan listede yeniden            

            tespit edildikleri tutarlarda uygulanacaktır. 

 

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/

05/20180505.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm  

 
(Resmi Gazete: 05.05.2018 tarihli 30412 sayılı) 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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