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Konu:  

2016/ARALIK, 2017 OCAK VE ŞUBAT AYLARINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEME 

SÜRELERİNİ UZATAN, 2017 YILI OCAK İLÂ ARALIK AYLARINA AİT SİGORTA 

PRİMLERİNDE İNDİRİM SAĞLAYAN, 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 

YAPILANDIRILAN BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE EK ÖDEME İMKÂNI 

SAĞLAYAN, ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6770 

SAYILI KANUN 

 

27.01.2016 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır. Söz konusu kanunun vergi mevzuatı ve 5510 sayılı 

Kanun uygulaması ile ilgili olanlar başta olmak üzere uygulama açısından önem arz eden 

diğer konulara dair ilgili maddeleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır.  

 

1) Damga Vergisi Kanunu’nun Ek-2. maddesi ve Harçlar Kanunu’nun Ek-1. maddesinde 

yapılan değişiklikler ile, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine bağlanan döviz kazandırıcı 

faaliyetler kapsamında,  

 

 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt 

dışı yolcu taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetlerine, 

 

 Uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda 

getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerine 

 

ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı 

olmak kaydıyla, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır. Bu istisnalar 

öncesinde sadece “yük taşımacılığı” için söz konusuydu. Bu değişiklik ile “yolcu 

taşımacılığı” faaliyetleri de kapsama alınmıştır.  

 

2) Harçlar Kanunu’na ekli (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve 

bunların vizelerinden alınacak harçlar:” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik sonucunda, 

bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları 

kaldırılmıştır.   

 

3) KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikler: 

 

a) KDV Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan düzenleme sonucunda, Yatırım Teşvik 

Belgesi kapsamında yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den 

istisna olacaktır.  

 

 

 

 



 

 

 

b) KDV Kanunu’nun 17/4-r bendinde düzenlenen “belediyeler ile il özel idarelerinin 

mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların 

satışında KDV istisnası” uygulamasına son verilmiş, kanunun 17/4-p bendinde ise 

“belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle 

gerçekleşen devir ve teslimler” KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Başlık açısından 

istisna uygulaması aynı gibi gözükse de, detay açısından 17/4-r bendinde aranan “2 yıl 

şartı” 17/4-p bendinde aranmamakta ve ayrıca 17/4-p bendinde “iştirak hisseleri” yer 

almamakta, sadece taşınmaz satışlarına istisna verilmektedir.  

 

c) KDV Kanunu’na eklenen Geçici 36. madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan 

taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük 

herhangi bir tarhiyat yapılmayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa 

açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların 

terkin edileceği, tahsil edilen tutarların red ve iade edilmeyeceği, uygulamaya ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu düzenlenmiştir.  

 

ç) Sabit yatırımlara yönelik inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi: 

 

KDV Kanunu’na eklenen Geçici 37. madde ile, imalat sanayiine yönelik yatırım 

teşvik belgesi kapsamında; 

 

1) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri 

itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık 

dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

 

2) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır. Teşvik belgesine konu 

yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu 

vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 

durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacaktır. 

 

Geçici 37. madde 1.1.2017’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

d) İndirimli orana tabi teslimler kaynaklı KDV iadelerinde değişiklik: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun 29/2. maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından 

vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği 

vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek 

sınırı aşan vergi, mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma 

bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile 

sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında 

bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet 

bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (Mahsuben iade). 6670 sayılı Kanun 

ile KDV Kanunu’nun 29/2. maddesine yukarıda yer verilen düzenlemeden sonra 

gelmek üzere “Mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen 

sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade 

edilebilir.” hükmü eklenmiştir.  

 

Buna göre, indirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan KDV iade alacağı 

(yüklenilen KDV), Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları 

ve dönemler itibarıyla yılı içinde de nakden iade edilebilecektir.  

 

Bu düzenleme öncesinde, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi mükellefin talep 

etmesi halinde ertesi yıl içinde nakden iade edilebiliyordu. 

 

4) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na eklenen Geçici 9. maddeye göre, kara ulaşım araçlarıyla 

ilgili olarak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden 6. ayın sonuna kadar ilgili gümrük 

idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen ÖTV'nin yüzde 25'ine tekabül eden 

tutarın bir ay içinde ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı 

kaldırılacak, el konulan araç, sahibine iade edilecektir. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi 

tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, el konularak 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin, gümrük idaresince tespit 

edilmesinden önce ve belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda, bu oran 

yüzde 15 olarak uygulanacaktır. 

 

5) 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12. maddesinde yapılan değişiklik 

sonucunda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, 

satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga 

vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri 

vergisine ve fonlara tabi tutulmayacaktır.  

 

Kapsam dâhilindeki gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir 

başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da 4490 sayılı Kanunun 

12. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki vergi istisnaları (gelir veya kurumlar vergisi 

kazanç istisnası, damga vergisi, harç, fon ve BSMV istisnası) uygulanacaktır.  

 

Ancak, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek 

başka bir sicile devri veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışında, istisna hükümlerinin 

uygulanabilmesi için en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak 

işletilmiş olması gerekmektedir. 

 

 



 

 

 

4490 sayılı Kanuna eklenen Geçici 3. maddeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce, bu kanun kapsamında tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi ve yatların Türk 

Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair 

suretlerle devrine ilişkin olarak kanunun 12. maddesi kapsamında istisnalardan yararlananlar 

hakkında, yararlandıkları bu istisna dolayısıyla geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat 

yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar 

red ve iade edilmeyecektir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

6) 45 yaşını doldurmamış olan ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Bankalar, sigorta 

şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar” başlıklı geçici 20. maddesi kapsamında 

kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışmaya başlayanlar da 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun “Çalışanların otomatik olarak bir 

emeklilik planına dahil edilmesi” başlıklı Ek-2. maddesi kapsamında zorunlu BES kapsamına 

dahil edilmişlerdir.  

 

Buna göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans 

şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin 

personeli için kurulan sandıkların iştirakçileri olarak çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını 

doldurmayanlar, bu sandıklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) devredilinceye kadar, 

sigortalı olmasalar da işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak 

dahil edileceklerdir. Bu sandıklarda iştirakçi olarak çalışan 45 yaşını doldurmayan mevcut 

iştirakçiler de bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım kapsamına alınacaktır. 

 

Bu düzenleme 1.1.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

7) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesinde yapılan düzenleme 

sonucunda, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan Hazineye ait taşınmazların 

bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafından da öncelikle üzerinde 

ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlara rayiç bedel üzerinden doğrudan, ihalesiz ve uygun 

ödeme koşulları ile satılmasına yönelik uygulama tarihi 19.07.2003 olarak değiştirilmiştir. 

Böylece 31.12.2000 – 19.07.2003 döneminde Hazine taşınmazları üzerinde ev, iş yeri gibi 

yapı yapan vatandaşlar da bu hükümlerden yararlanabilecektir. 

 

8) 6736 sayılı alacakların yapılandırılması kanunu kapsamında borçlarını ödeyemeyen ve 

haklarını kaybeden borçlulara ek ödeme imkânı getirilmiştir:  

 

6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu 

halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde 

ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği 

tarihten geçici 2. maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme 

zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebileceklerdir. 

 

 

 



 

 

 

Kanun kapsamında 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay ötelenecektir. (kanunun 

11. maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç). 

 

Mücbir sebep halini sonlandıran ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilemeyen beyanname 

ve bildirimlerini, fıkrada öngörülen sürede veremeyen mükellefler söz konusu beyanname ve 

bildirimlerini 30 Nisan 2017 tarihine kadar verebilecekler; tahakkuk eden vergileri, yeni 

düzenleme hükümlerine göre ödeyebileceklerdir. 

 

Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan 

alacakların tamamının 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi halinde indirim 

uygulanacaktır. 

 

Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları 

süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, 30.04.2017 tarihine kadar 

ilgili idareye yazılı başvuru yaparak taksitlendirme talebinde bulunmaları halinde ilgili katsayı 

uygulanarak yeniden hesaplanacak tutarın ilk taksitini 2017 Mayıs ayı sonuna kadar 

ödeyebilecek,  kalan taksitler ise maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecektir.  

 

Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma 

değer vergisi ve özel tüketim vergisi için Kanunun 2. ve 3. maddeleri kapsamında 

yapılandırma talebinde bulunduğu halde bu vergi türleri için cari dönemdeki vergi borçlarını 

yasal vadesinde ödemediği için yapılandırma haklarını kaybedenler, söz konusu borçlarını 

2017 Mayıs ayı sonuna kadar öderlerse yapılandırma hakları devam edecektir. Ya da söz 

konusu borçluların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zor durumda olduklarının 

tespit edilmesi halinde bu borçlular da kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.  

 

6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kendiliğinden 

verilen beyannameler nedeniyle tahakkuk eden vergilerin ödenmemesi nedeniyle kanun 

hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, 2017 yılı Mayıs ayı 

sonuna kadar ödemeleri halinde ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zor 

durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da kanun hükümlerinden 

yararlandırılacaktır. 

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak 

yapılandırılan tutarın tamamını kanun hükümlerine göre (kanunun 10. maddesinin üçüncü 

fıkrasının (b) bendi hükmüne göre) indirim uygulanmaksızın ödeyenler 31 Aralık 2017'ye 

kadar yazılı talep etmeleri durumunda ilgili düzenleme kapsamında indirimden 

yararlandırılacak ve fazla ödenen tutarlarla ilgili iade alabileceklerdir. 

 

6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. madde aşağıdaki gibidir: 

 

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu 

halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde 

ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği 

tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun  

 



 

 

 

10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs 

ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

 

(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin 

ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler 

hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. 

 

(3) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak 

mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname 

ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu 

beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk 

eden vergilerin ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve 

şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılır. 

 

(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan 

alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 

10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı 

uygulanmaz. 

 

(5) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları 

süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme 

seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer 

taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden 

yararlanılır. 

 

(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi 

nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan 

borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu 

süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara 

dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit 

edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

 

(7) Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun 

hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve 

şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri 

halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının 

kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin 

fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen 

tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından 

başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup 

edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken 

tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade 

edilir. 

 

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak 

yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi 

hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen 

tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” 

 

9) 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71. madde ile, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, 

kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği, 2017 yılında da 

devam ettirilecektir.  

 

İlgili yasa maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“GEÇİCİ MADDE 71- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları 

çalıştıran işverenlerce; 

 

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 

prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulu’nca belirlenen tutar ve altında bildirilen 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya 

ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen günlük tutar 

ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta 

primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır. 

 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması 

veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği 

anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiği tespit 

edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte 

geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

 

 



 

 

 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2017 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet 

belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, 

sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca 

yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 

bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari 

para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde 

bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan 

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 

sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve 

taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. 

 

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık 

prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin 

aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2016 yılından önce bu Kanun 

kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci 

fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. 

 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı 

durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması 

hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır. 

 

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az 

olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında 

çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek 

günlük kazanç iki kat olarak ve 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2017 

yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate 

alınır. 

 

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait 

kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 

sigortalılar için uygulanmaz. 

 

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan 

idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği 

öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık 

çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra 

uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden 

kesilir. 

 

2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen 

aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

 

 

 



 

 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından 

belirlenir.” 

 

10) 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. maddeye göre, özel sektör işverenleri 4/a 

kapsamında çalıştırdıkları sigortalılar için bildirecekleri Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017'ye 

ait sigorta primlerinden Geçici 72. madde kapsamında hesaplanacak kısmını, faizsiz olarak 

2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeyebileceklerdir.  

 

Düzenlemeye ilişkin yasa maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 

inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına 

müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate 

alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta 

primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat 

aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları 

içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler 

süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa 

bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı 

aranmaz. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” 

 

Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı 

çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır. 

Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma 

hakkı olmayan özel sektör işverenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden 

yararlanamayacaklardır. Bu kapsamda prim ertelemesinden faydalanma imkânı olan 

işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama 

ve erteleme yapacaktır. 

 

SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, bankaya prim ödemesi 

yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir. 

 

Erteleme kapsamına sadece primler girmekte olup, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi 

gibi diğer alacaklar bu kapsama girmemektedir. Ayrıca emekli olup Sosyal güvenlik destek 

primi ödeyerek çalıştırılan işçilere ait primler SGK prim erteleme kapsamına girmeyecektir. 

 

Bu kapsamda asgari ücret desteği, hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak 

prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas 

kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret 

desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı X % 34,5) ile 

çarpımı sonucu bulunacaktır. 

 

 



 

 

 

Ertelenecek prim tutarı asgari ücret desteğinden yararlanılan gün sayısına göre işverenin 

çalıştırdığı her bir sigortalı için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Burada önemli olan asgari ücret 

desteğinden faydalanılan gün sayısı olup, toplam çalışan sayısının bir önemi 

bulunmamaktadır. 

 

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarının, sırasıyla 2017 yılı 

Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödenmesi 

halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır. 

 

11) İmalat sektöründe faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) 

birleşmesi halinde, bu birleşmenin olduğu dönem dahil üç dönem yüzde 75'e kadar indirimli 

Kurumlar Vergisi uygulanması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.  

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen fıkra aşağıdaki gibidir: 

 

“19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen 

üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde 

sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu 

kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak 

üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına 

uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim 

oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta 

ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte 

farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

 

12) Mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayinde ve 

sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak ilgili 

kanuna göre Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler genişletilmiştir. 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 9. madde aşağıdaki gibidir: 

 

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat 

sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 

32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan 

kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” 

şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.” 

 

Bu düzenleme kapsamında KVK’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 

şekli almıştır: 

 

“b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı 

oranını % 70’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise  

%80’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 100’e kadar indirimli 

uygulatmaya,” 

 

 



 

 

 

Yukarıdaki düzenleme 1.1.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

13) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici 4. maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde 

değiştirilmiştir. Bu düzenleme sonrası ilgili madde aşağıdaki şekli almıştır: 

 

“Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı 

belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 01.01.2020 tarihine kadar (B) 

sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 

01.01.2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi 

kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” 

 

Düzenleme 1.1.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

14) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

"Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına 

geçişine ilişkin istisnalar 

 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan 

veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 

8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan 

mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişilere 

bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye'ye ithali ile kayıt ve 

tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) 

sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak 

üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye 

ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye'ye ithal edenler 

veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi 

incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış 

davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil 

edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

 

Söz konusu düzenleme 27.1.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 



 

 

 

EK: 

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 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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