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SİRKÜLER        İstanbul, 09.09.2016 

Sayı: 2016/170       Ref: 4/170 

 

 

Konu:  

YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN YAYINLANMIŞTIR 

 

07.09.2016  tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6745 Sayılı Yatırımların 

Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunları da dahil uygulama açısından önem 

arz eden pek çok kanunda değişiklikler yapılmıştır.  

 

1. Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi: 

 

Kanunun 80. maddesi ile yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir:  

 

“MADDE 80- (1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler 

doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz 

güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun 

ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında 

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; 

 

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine göre kurumlar 

vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını % 200’ü geçmemek 

üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, 

yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya, 

 

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir 

vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya, 

 

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya, 

 

ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, 

hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve 

yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep 

edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine, 

 

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt 

sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına, 

 

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 

yıla kadar karşılanmasına, 
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f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı 

desteği ya da hibe desteği sağlanmasına, 

 

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek 

üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine, 

 

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya 

yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına, 

 

karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir. 

 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

 

(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek alım 

garantisi verilebilir. 

 

(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer 

kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak 

ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir. 

 

(5) Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması 

kararlaştırılabilir. 

 

(6) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yatırımların 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme 

faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. 

 

(7) Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, 

muafiyet ve desteklerden yararlanır.” 

 

Söz konusu düzenleme ile kanunun genel gerekçesinde de yer verildiği üzere, ülkemizin uzun 

vadeli makroekonomik hedeflerine ulaşmasını, dünya ticaretinden aldığı payın artırılmasını, 

bilgi, teknoloji ve yenilik üretiminde söz sahibi ülkeler arasında yer almasını, Ar-Ge 

harcamalarının artırılmasını, tasarım ve markaya dayalı, katma değeri yüksek üretim yapısına 

geçişin hızlandırılmasını temin etmek üzere ihtiyaç duyulan yatırımların hızlıca hayata 

geçirilmesi amacıyla proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar 

verilen yatırımlara sağlanacak teşvik, indirim ve desteklere yönelik Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmektedir. 
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2. Gelir Vergisi Kanunu Değişiklikleri: 

 

2.1. Kanunun 5. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Eğitim ve öğretim işletmelerinde 

kazanç istisnası” başlıklı 20. maddesinde aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası 

 

 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 

orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde 

edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü 

alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın 

belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş 

vergilendirme dönemi gelir vergisinden 

müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği 

vergilendirme döneminden itibaren başlar. 

Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve 

öğretim işletmelerinde kazanç istisnası: 

 

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul 

öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta 

öğretim özel okullarının işletilmesinden elde 

edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü 

alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın 

belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş 

vergilendirme dönemi gelir vergisinden 

müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz 

bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği 

vergilendirme döneminden itibaren başlar. 

 

Madde ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve 

gündüz bakımevlerinin, faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren, Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi, beş vergilendirme 

dönemi süresince elde ettikleri kazançların gelir vergisinden istisna tutulmasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır.  

 

Düzenleme 1.1.2017’den itibaren faaliyetlerine başlayacak özel kreş ve gündüz 

bakımevlerince uygulanmak üzere yayınlanma tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

2.2. Kanunun 6. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun gayrimenkul sermaye iratlarından safi 

iradın tespitinde dikkate alınabilecek giderleri düzenleyen “Giderler” başlıklı 74. maddesinin 

birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “emsal değeridir)” ibaresinden sonra gelmek üzere 

aşağıda yer verilen ibare ilave edilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan 

amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum 

ise maliyet bedeli, malum değilse bina ve arazi 

için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul 

Kanununun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasına 

göre tespit edilen emsal değeridir); 

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan 

amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum 

ise maliyet bedeli, malum değilse bina ve arazi 

için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul 

Kanunu’nun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasına 

göre tespit edilen emsal değeridir); ile kiraya 

veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün 

iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı 

yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik 

harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı  

içinde Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü 

maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise 

maliyet olarak dikkate alınabilir.) 

 

Kanunla yapılan düzenlemeye göre, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufunu teşvik etmek amacıyla, 

kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı 

yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gayrimenkul sermaye iradına 

ilişkin safi iradın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Düzenlemeye göre yapılan harcama Vergi Usul Kanunu’nun 313.maddesinde yer alan 

amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetler için belirlenmiş haddi (2016 yılı için 900 TL) 

aşıyor olsa dahi mükellefler söz konusu harcamalarının tamamını gider olarak dikkate 

alabileceklerdir.   

 

Hatırlanacağı üzere ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayıcı işlemlerin yapılmasını teşvik 

etmek amacıyla son dönemlerde çeşitli vergisel düzenlemeler (6728 sayılı Kanun) ile 

avantajlar ve teşvik edici düzenlemeler yapılmıştır.  

 

2.3. Kanunun 7. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“18. Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren 

ödemelerden,” 

 

Yapılan düzenlemeyle, kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine eklenen yedinci 

fıkradaki yetkinin kullanılması durumunda, bu kapsamda tevkifat yapmakla sorumlu 

tutulanlar tarafından yapılan her türlü ödemeler üzerinden, tevkifat yapılmasına imkân 

sağlanmıştır.  

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

2.4. Kanunun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin beşinci 

fıkrasında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
5. Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar 

veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti 

bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup 

olmaması ve elde edilen kazancın vergiden 

istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı 

etkilemez. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre kurulan borsa yatırım fonları ve 

emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri 

kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar 

uyarınca tevkifat yapılmaz. 

5. Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar 

veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti 

bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup 

olmaması ve elde edilen kazancın vergiden 

istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı 

etkilemez. Şu kadar ki, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (l) bendi kapsamına giren 

kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre 

kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım 

fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) 

ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat 

yapılmaz. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekildedir:  

 

“Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği 

anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip 

oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran 

kurumlar.” 

 

Söz konusu kurumların elde ettikleri kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 

67. maddesinin 1 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.  

 

2. Vergi Usul Kanunu Değişiklikleri: 

 

2.1. Kanunun 9. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi kesenlerin sorumluluğu” 

başlıklı 11. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya 

ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu 

bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, 

elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi 

işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri,  
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sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen 

alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.” 

 

Ekonomik işlemlerin teknolojik gelişmeyle birlikte gittikçe karmaşık bir hale gelmesi vergi 

kanunlarında bu ihtiyacı karşılayacak yeni bir vergi güvenlik müessesesi ihtiyacını 

doğurmuştur. Bu nedenle yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu’na, vergiye tabi işlemlere taraf 

veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları 

tespit etmeye ilişkin yetki verilmektedir. 

 

Madde gerekçesinde yer verildiği üzere, maddede öngörülen yetki sayesinde, başta internet 

üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler olmak üzere, bilgi işlem teknolojilerinin yaygın 

olarak kullanıldığı alanlarda kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve kayıt dışılıkla etkin 

mücadele etmek adına her türlü işleme karşı korunaklı bir yapı hızlı ve etkin bir biçimde 

oluşturulabilecektir. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine eklenen bu fıkraya bağlı olarak Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 94.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddelerinde de gerekli 

düzenlemeler yapılmış olup, Bakanlar Kurulu’nun yetkisini kullanması ile birlikte tevkifat 

uygulamasının yasal alt yapısı hazırlanmış bulunmaktadır.  

 

3. Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklikleri: 

 

Kanunun 36. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 30. maddesinde aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Büyük ve stratejik yatırımlarda iade: 

 

31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, 

yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 

milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna 

kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 

değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde 

belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik 

belgesine konu yatırımın tamamlanmaması 

halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme 

faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve 

cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 

geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında 

Büyük yatırımlarda iade: 

 

31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, 

yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 

milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar 

indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer 

vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge 

sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine 

konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade 

edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak 

iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında 

zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 

kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği 

tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 



 

7 
 

başlar. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit 

yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya 

topluca 50 milyon Türk lirasına kadar 

indirmeye veya iki katına kadar artırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 

yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen katma değer 

vergisinin izleyen yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun geçici 30.maddesinde yer alan "stratejik yatırım" olma şartı kaldırılmakta ve 500 

milyon Türk Lirası tutarındaki asgari yatırım şartının 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar 

indirilmesi veya kanunda belirlenen haddin iki katına kadar artırılması konusunda Bakanlar 

Kurulu’na yetki verilmiştir.  

 

4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu Değişiklikleri : 

 

4.1. Kanunun 51. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun  “Diğer istisnalar” başlıklı 

7. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“8. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 

1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11  

G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden 

hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya 

babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,” 

 

Düzenlemeye göre, terörle mücadelede şehit olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve 

çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından, madde metninde yer verilen araçların bir 

defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna olacaktır.  

 

4.2. Kanunun 52. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Verginin belgelerde 

gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler” başlıklı 15. maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
a. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 

tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk 

iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan 

yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk 

iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve 

tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde 

geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel 

tüketim vergisi alınır. Kanunun 7 nci maddesinin 

(2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan 

yararlananlar tarafından bu istisnadan 

yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi 

malları 5 yıldan fazla kullanarak elden 

çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz. 

a. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 

tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk 

iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan 

yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk 

iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve 

tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde 

geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel 

tüketim vergisi alınır. Kanunun 7 nci maddesinin 

(2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde 

istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan 

yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi 

malları 5 yıldan fazla kullanarak elden 

çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz. 

 

Düzenleme bir önceki (4.1.) numaralı maddede açıkladığımız şehit yakınlarına ÖTV’den 

istisna tutulacak şekilde yapılacak teslimlerin devamı bir düzenlemedir. Düzenlemeye göre, 

şehit yakınları kanunun 7. maddesinin 8 numaralı bendi kapsamında ÖTV’den istisna olacak 

şekilde iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi araçları 5 yıl geçmeden satmaları halinde 

zamanında ödenmeyen ÖTV’nin ödenmesi gerekecektir. 5 yıl geçtikten sonra satmaları 

halinde ise herhangi bir vergi ödemesi söz konusu olmadan işlem yapılabilecektir.  

 

4.3. Kanunun 53. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun geçici 6. maddesinde 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

   

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) 

sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı malların karşısında gösterilen orana 

göre hesaplanan verginin, bu malların her bir 

adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, 

orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet 

için 40 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu 

bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar 

artırmaya yetkilidir. 

31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) 

sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı malların karşısında gösterilen orana 

göre hesaplanan verginin, bu malların her bir 

adedi için 160 Türk Lirasından az olması halinde, 

orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet 

için 160 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu 

bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar 

artırmaya yetkilidir. 

 

8517.12.00.00.11 GTİP kodunun karşılığı “Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz 

telefon cihazları”dır. Diğer adıyla cep telefonlarıdır. Düzenlemeye göre bu GTİP kodundaki 

cep telefonlarının ithalinde veya imalatçıları tarafından tesliminde hesaplanacak ÖTV tutarı 

160 TL’den az olmayacaktır.  
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4.4. Kanunun 54. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir:  

 

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları 

kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs 

taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 

8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı 

faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek 

ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı 

tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış 

arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar 

ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır. 

 

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil 

kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir 

taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır. 

 

Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde 

satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu 

şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi 

ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

 

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, 

veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya 

yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden 

yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık 

faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” 

 

Yapılan düzenlemeyle, ülke genelinde trafik yoğunluğu içinde önemli bir paya sahip olan ve 

çok büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş ve/veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, 

minibüs, midibüs, servis, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü taşımacılığında kullanılan 

taşıtlar ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet, tır gibi taşıtların 

yenilenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Böylelikle gündelik hayatta şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçları ile ticari 

taksilerin yeni teknolojilere uygun şekilde güvenlik ve konfor düzeyinin yükseltilmesi ve bu 

taşıtların şehir içi ulaşımını kendi imkânlarıyla sağlayan vatandaşlar tarafından da tercih 

edilirliğinin artırılması suretiyle şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir. 

Aynı şekilde ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ve tırların da 

yenilenmesi suretiyle hem ekonomik büyümeye bağlı olarak artan taşımacılık hacminin  
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güvenlikli ve daha konforlu araçlarla karşılanması hem de eski araçların çevreye ve 

karayollarına verdiği zararların azaltılması amaçlanmaktadır. 

 

Bu kapsamda, maddede belirtilen şekilde mâliki oldukları taşıtlarla ticari yolcu ve yük 

taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenlerin, mâliki oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın bahse 

konu faaliyette kullanılması amacıyla, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30.06.2019 

tarihine kadar ilk iktisabının, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 

özel tüketim vergisinden müstesna tutulması amaçlanmaktadır. 

 

Sadece düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ticari yolcu ve yük taşımacılığı 

faaliyeti dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar düzenlemeden 

yararlanabilecektir. Bu kapsamda, kendi şahsının veya şirketinin çalışanını veya yükünü 

taşıyanlar, bu taşıtların yenilenmesi amacıyla bu istisnadan yararlanamayacaktır. 

 

Düzenlemenin amacı eski ve yıpranmış araçların toplu taşıma ve ticari taksi taşımacılığı ile 

yük taşımacılığı faaliyetinden çekilerek yenilenmesi olduğundan, yenilemeye konu edilen 

taşıtın (eski taşıtın), istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde 

satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme aktifinden çıkarılması şarttır. Aksi 

takdirde yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ziyaa uğramış 

sayılacaktır. Öte yandan söz konusu eski taşıtları satın alan kişilerin, taşıtları hangi amaçla 

kullanılacağının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

 

Maddede ayrıca yeni taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset 

yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan; ticari yolcu 

veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu 

madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya 

ticari işletme faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim 

vergisi alınacaktır.  

 

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca 

belirlenecektir.  

 

4.5. Kanunun 55. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı Listenin 87.03 

sırasında yer alan “-Diğerleri” satırındaki “Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 

2000 cm3’ü geçmeyenler” ve “Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler” alt satırları 

oranlarıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi: 

 

-Diğerleri   

        Motor silindir hacmi 1600 cm
3
'ü geçmeyenler 45 

        Motor silindir hacmi 1600 cm
3
'ü geçen fakat 2000 cm

3
'ü geçmeyenler  90 

        Motor silindir hacmi 2000 cm
3
'ü geçenler  145 

 

Değişiklik sonrası: 

 

-Diğerleri   

        Motor silindir hacmi 1600 cm
3
'ü geçmeyenler 45 

Motor silindir hacmi 1600 cm
3
’ü geçen fakat 2000 cm

3
’ü geçmeyenler 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor 

silindir hacmi 1800 cm
3
’ü geçmeyenler 

90 

Diğerleri 90 

Motor silindir hacmi 2000 cm
3
’ü geçenler 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor 

silindir hacmi 2500 cm
3
’ü geçmeyenler 

145 

Diğerleri 145 

 

Bu değişiklik ile, hibrit araçlarda (hem elektrikli hem de benzin motoru olan araçlarda) 

ÖTV uygulamasının nasıl olacağı belirlenmiştir.  

 

5. 5510 Sayılı Kanun Değişiklikleri : 

 

5.1. Kanunun 60. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine 

çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret 

alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay 

içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı 

hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla 

otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 

sayılır.” 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

Madde gerekçesinde yer verilen açıklamaya göre, 5510 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile 

kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı 

saat karşılığında ücret alanlar ve 5510 sayılı kanunun ek-9. maddesinin birinci fıkrasına tabi 

olarak çalışanların bakmakla yükümlülük statülerinin devam etmesi sağlanmıştır.  

 

Düzenleme 1.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

5.2. Kanunun 62. maddesi ile 5510 sayılı kanunun “Prim oranları ve Devlet katkısı” 81. 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“j) İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık 

kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden 

yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde 

ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan 

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 

taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri 

devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki 

primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve 

kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.” 

 

Madde gerekçesindeki açıklamaya göre, maddede yapılan değişiklik ile 4/b kapsamındaki 

sigortalıların prim borç yükünün azaltılması, primlerinin düzenli ödeme alışkanlığının 

sağlanması ve vadesi geçmiş prim borçlarının tahsili amaçlanmıştır. 

 

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan 

kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, 

idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması 

gerekecektir.  

 

Düzenleme 1.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

5.3. Kanunun 63. maddesi ile 5510 sayılı kanunun  “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88. m 

addesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı 

Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi  

3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına 

girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı  

süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna 

göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az 

çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel 

sağlık sigortası primlerinin 30 güne 

tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan 

sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık 

sigortası primleri, 60 ıncı maddenin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 

veya (g) bendi kapsamında ödenir. Kamu 

idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların 

iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel 

sağlık sigortası primi, 82 nci maddeye göre 

belirlenen prime esas günlük kazancın alt 

sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu 

idaresince ödenir. Ancak, kamu idaresine ait 

işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş 

sözleşmesinin askıda olduğu sürede 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine 

tabi çalışmaları ya da isteğe bağlı sigortalı 

olmaları halinde bu sigortalılar için belirtilen 

şekilde çalıştıkları veya isteğe bağlı sigortalı 

olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak 

ilgili kamu idaresinden genel sağlık sigortası 

primi alınmaz. 

olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 

14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı 

üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı 

saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında 

ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan 

ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar 

için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası 

primlerinin otuz güne tamamlanması 

zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların 

eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası 

primleri, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi 

kapsamında ödenir. Kamu idaresine ait 

işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş 

sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel 

sağlık sigortası primi, 82 nci maddeye göre 

belirlenen prime esas günlük kazancın alt 

sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu 

idaresince ödenir. Ancak, kamu idaresine ait 

işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş 

sözleşmesinin askıda olduğu sürede 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine 

tabi çalışmaları ya da isteğe bağlı sigortalı 

olmaları halinde bu sigortalılar için belirtilen 

şekilde çalıştıkları veya isteğe bağlı sigortalı 

olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak 

ilgili kamu idaresinden genel sağlık sigortası 

primi alınmaz. 

 

Madde gerekçesindeki açıklamaya göre, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekiler hariç, 

kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı 

saat karşılığında ücret alanlar ve 5510 sayılı kanunun ek-9. maddesinin birinci fıkrasına göre 

çalışanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık 

sigortası primlerini otuz güne tamamlaması amaçlanmıştır. 

 

Düzenleme 1.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

6. Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri : 

 

6.1. Kanunun 64. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5. 

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
ı. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 

orta öğretim özel okulları ile Bakanlar 

Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 

veya kamu  

ı. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 

orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz 

bakımevleri ile Bakanlar Kurulu’nca vergi  

 

 

 

yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon 

merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın 

görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın 

belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap 

dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, 

belirtilen okulların ve rehabilitasyon 

merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden 

itibaren başlar.). 

muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına 

çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon 

merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın 

görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın 

belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap 

dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, 

belirtilen okulların, kreş ve gündüz 

bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin 

faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren 

başlar.). 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz 

bakımevlerinin; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi beş vergilendirme 

dönemi süresince elde edilen kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulmasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır.  

 

Yukarıda yer verildiği üzere, kreş ve gündüz bakımevlerinde kazanç istisnasına dair Gelir 

Vergisi Kanunu’nda düzenlemeler yapılmıştır.  

 

Düzenleme 1.1.2017’den itibaren faaliyetlerine başlayacak özel kreşlere uygulanmak 

üzere yayınlanma tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

6.2. Kanunun 65. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun; 

 

a) “Vergi kesintisi” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“ğ) Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.” 

 

 



 

15 
 

 

 

 

b) “Dar mükellefiyette vergi kesintisi” başlıklı 30. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 

bent eklenmiştir. 

 

“d) Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.” 

 

Yapılan düzenlemeyle, Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine eklenen yedinci fıkradaki 

yetkinin kullanılması durumunda, bu kapsamda vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar 

tarafından yapılan her türlü ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına imkân 

sağlanmıştır.  

 

6.3. Kanunun 66. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İndirimli kurumlar vergisi” 

başlıklı 32/A maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.    

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı 

tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 

suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla  

 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı 

tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 

suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla  

yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu 

tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi 

suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı 

oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu; 

a.  İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile 

kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik 

gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle 

illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik 

edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize 

sanayi bölgeleri, Gökçeada ve Bozcaada'da 

yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulu’nca 

belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin 

yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, 

b. Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) 

bendinde belirtilen yerler (6) için yatırıma katkı 

oranını % 55'i, (1) (3) yatırım tutarı 50 milyon 

Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise 

% 65'i (2) (3) geçmemek üzere belirlemeye, 

kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli 

uygulatmaya, 

c. Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu 

maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı 

tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı 

tutarının % 50'sini ve gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım 

yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu 

tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi 

suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı 

oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması 

şartıyla, indirimli kurumlar vergisi 

uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç 

olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, 

yatırımın tamamlandığı hesap dönemini 

izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılarak 

dikkate alınır. Bakanlar Kurulu;  

a.  İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile 

kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik 

gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle 

illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik 

edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize 

sanayi bölgeleri, Gökçeada ve Bozcaada'da 

yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulu’nca 

belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin 

yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, 

b. Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) 

bendinde belirtilen yerler (6) için yatırıma katkı 

oranını % 55'i, (1) (3) yatırım tutarı 50 milyon 

Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise 
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döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi 

oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını 

kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu 

için sıfıra kadar indirmeye veya % 80'e kadar 

artırmaya, 

ç. Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, 

kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, 

lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların 

oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 

% 65'i (2) (3) geçmemek üzere belirlemeye, 

kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli 

uygulatmaya, 

c. Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu 

maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı 

tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı 

tutarının % 50'sini ve gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım 

döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi 

oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını 

kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu,  
bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli 

yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği 

itibarıyla proje bazında desteklenmesine 

karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar 

indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya, 

ç. Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, 

kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, 

lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların 

oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

 

yetkilidir. 

 

Madde gerekçesinde yer verilen açıklamaya göre, yapılan düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, 

yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını her 

bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve 

niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için %100'e kadar 

kullandırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.  

 

Diğer taraftan, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 

suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın 

tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda VUK hükümlerine göre bu yıllar için 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilmesi imkânı 

sağlanmıştır.  

 

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Değişiklikleri: 

 

Kanunun 71. maddesi ile 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 

38. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2016” 

ibaresi “1/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 38: Yürürlük 

 

(1) Bu Kanunun; 

 

a.  6 ve 7 nci maddeleri; 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci 

maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu 

kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 

tarihinde, 

Madde 38: Yürürlük 

 

(1) Bu Kanunun; 

 

a.  6 ve 7 nci maddeleri; 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci 

maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu 

kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2017 

tarihinde, 

 

Madde gerekçesinde yer verildiği üzere, 6331 sayılı Kanunda iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin sunulması için işverene çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 

ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş, belirlenen niteliklere sahip 

personel bulunmaması halinde, bu hizmetin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 

alarak yerine getirebilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlerin yer aldığı 6. ve 7. 

maddelerin; kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 

için ilk olarak 01.07.2016 tarihinde uygulamaya konulması öngörülmüştü. Ancak kamu 

kurumlarında uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, ekonomik açısından küçük 

esnafların da yer aldığı elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan yaklaşık 1 

milyon işyeri ve 4.2 milyon çalışanın kapsama girmesiyle, işyerlerinin kendi çalışanları 

arasından görevlendirmelerine imkan sağlanması açısından zaman tanınması amacıyla 6331 

sayılı Kanunun 6. ve 7.maddelerinin; kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması 

hususu düzenlenmiştir.  

Bu düzenlemeye göre, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 

alan işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma ya da yetkili kurumlardan 

bu hizmetleri satın alma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ötelenmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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