
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 09.10.2017 

Sayı: 2017/150        Ref: 4/150 
 

Konu: 

YENİ TORBA KANUN TASARISI İLE VERGİ KANUNLARINDA ÖNGÖRÜLEN 

BAZI DEĞİŞİKLİKLER 

 

Birçok vergi kanununda ve diğer pek çok kanunda ve kanun hükmünde kararnamede 

değişiklikler öngören yeni bir torba kanun tasarısı TBMM’ne sevk edilmiştir. Sirkülerimizde 

vergi kanunlarında yapılması öngörülen değişikliklerden uygulama açısından önem arz eden 

bazıları özet bir şekilde açıklanacaktır.  

 

Tasarının yasalaşması sonrasında kesinleşecek düzenlemelere istinaden ayrıntılı 

sirkülerlerimiz yayınlanacaktır.  

 

1. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA 

KANUN’DA ÖNGÖRÜLEN BAZI DÜZENLEMELER 

 

Kanunun 10. maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un; 

 

 “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15. maddesinde yer alan İhtiyati hacze ilişkin 7 

günlük dava açma süresi 15 güne,  

 “Ödeme emri:” başlıklı 55. maddesinde yer alan ödeme emri ile amme borçlusuna 

borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulmasına dair 

hükümdeki 7 günlük süre 15 güne ve ayrıca borcunu vadesinde ödemeyenlere ait 

malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri 

için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 güne, 

 “Teminatlı alacaklarda takip:” başlıklı 56. maddesinde yer alan teminatlı 

alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük 

ödeme süresi 15 güne, 

 “Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58. maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer 

alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde 

bulunma süreleri 7 günden 15 güne, 

 “Mal bildiriminde bulunmayanlar:” başlıklı 60. maddesinde yer alan mal 

bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için 

geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne  

 

çıkarılmaktadır. 

 

Bu düzenlemelerin 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER 

 

2.1. Özel iletişim vergisi oranları %7,5 oranına indirilmektedir 

 

Kanunun 11. maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesinde yapılan 

düzenleme ile özel iletişim vergisi (ÖİV) oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda 

belirlenmektedir. Mevcut uygulamada ÖİV oranları %5, %15 ve %25 şeklinde 

uygulanmaktaydı.  

 

Bu düzenlemelerin 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

2.2. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde BSMV istisnası genişletilmektedir 

 

6802 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 29. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer 

alan "Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen" ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle, 

işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan 

paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir. 

 

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe 

girmesi öngörülmektedir.  

 

3. 7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER 

 

3.1. Yarışma ve çekilişlerde kazanılacak ikramiyeler üzerinden uygulanacak vergi oranı 

arttırılmaktadır 

 

Kanunun 14. maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. 

maddesinde yer alan, 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel 

kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 

nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılması öngörülmektedir. 

 

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe 

girmesi öngörülmektedir. 

 

4. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 

 

4.1. Kira Gelirlerinde götürü gider indirimi oranı azaltılıyor 

 

Kanunun 15. maddesinde yapılan düzenleme ile, GVK’nun 74. maddesinde yer verilen kira 

gelirleri için uygulanacak götürü gider indiriminde geçerli olan oran %25’ten %15’e 

düşürülmektedir. 

 

Düzenlemenin, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanunun 

yayını tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 



 

 

 

4.2. Dağıtılmayan kâr paylarına stopaj getiriliyor 

 

Kanunun 16. maddesiyle GVK 94/6-c bendi yeniden düzenlenmektedir.  

 

Yapılan düzenlemeye göre; tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine 

ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna 

kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kâr dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum 

kazançlarına stopaj öngörülmektedir.  

 

Bu kazançların tevkifata tabi tutulduktan sonra;  

 

 Sermayeye eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarının 

kuruma red ve iade olunacağı, 

  

 Dağıtılması halinde ise dağıtılan kazanç üzerinden bu alt bent kapsamında yapılan 

tevkifatın dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak vergiden mahsubundan sonra 

kalan kısmın kuruma red ve iade olunacağı, 

 

 Dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak verginin bulunmaması halinde dağıtılan 

kazanca isabet eden tevkifat tutarının kuruma red ve iade olunacağı   

 

madde metninde belirtilmektedir.  

 

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlandığı tarihten sonra verilmesi gereken kurumlar vergisi 

beyannamelerinin ait olduğu hesap döneminde elde edilen kurum kazançlarına uygulanmak 

üzere yayını tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Tevkifat oranı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nca belirlenecektir. 

 

4.3. Ücretler dışında 2017 yılında elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; gelir vergisi 

tarifesinin üçüncü dilimindeki oran %30’a çıkarılmakta, dördüncü dilimi ise 

değiştirilmektedir 

 

Kanunun 17. maddesi ile, GVK’nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesinin üçüncü 

dilimindeki % 27 oranı %30’a çıkarılmaktadır.  

 

Ayrıca, vergi tarifesinin dördüncü dilimi ise aşağıdaki gibi değiştirilmektedir.  

 

Mevcut düzenleme     Yeni düzenleme 

 

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'sı için 

16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 

TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 26.950 

TL), fazlası %35 

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'sı için 

17.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 

TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 29.350 

TL), fazlası %35 

 

 

 

 



 

 

 

Kanunun 17. maddesinde yapılan ve yukarıda açıkladığımız düzenlemelerin, 1/1/2017 

tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 

öngörülmüştür.  

 

Diğer taraftan, Kanunun geçici 3. maddesinde yapılan düzenleme ile, gelir vergisi 

tarifesindeki değişikliklerin ücret gelirleri açısından 1/1/2018 tarihinden itibaren elde 

edilecek ücret gelirleri için uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

 

4.4. Gelir vergisi dilimi değişikliği nedeniyle net ücreti asgari ücretin altında kalanlar 

için özel düzenleme 

 

Kanunun 18. maddesi ile yapılan düzenlemede, gelir vergisi dilimi değişikliği nedeniyle, 

2017/Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında elde edilecek net ücretleri, sadece kendisi için 

asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplanan asgari ücretlilere 2017/Ocak ayında ödenen tutarın 

(net 1.404,06 TL) altına kalanlara, aradaki farkın ücretlinin AGİ tutarına eklenmesi suretiyle 

telafi edilmesi öngörülmektedir.  

 

Ayrıca söz konusu madde ile, bu maddenin yayını tarihinden önce yukarıda açıklanan şekilde 

ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergilerin 

maddenin yayını tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan 

vergiden mahsup edilmek suretiyle çalışanlara ödenmek üzere vergi sorumlularına 

reddolunacağına dair düzenlemeye yapılmaktadır.  

 

Uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenecektir.  

 

Düzenlemenin 1/9/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayını tarihinde 

yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

5. 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN 

BAZI DÜZENLEMELER  

 

Tasarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili yapılan düzenlemenin kamuoyunda tepki ile 

karşılanması dolayısıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması 

beklendiğini öncelikle belirtmek isteriz. 

 

Tasarıda mevcut olan düzenleme aşağıdaki gibidir. 

 

5.1. Kanuna “Taşıt değeri” kavramı eklenmektedir 

 

Kanunun 25. maddesi ile MTV Kanunu’na “Taşıt Değeri” kavramı eklenmiş ve söz konusu 

kavram “Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, 

katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eden değeri ifade eder.” 

şeklinde tanımlanmıştır.  

 

 

 

 



 

 

 

5.1. Taşıt değeri üzerinden vergileme öngören tarife değişikliği yapılmakta ve MTV 

tutarlarında ciddi bir artış öngörülmektedir 

 

Kanunun 26. maddesiyle, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme 

usulü değiştirilerek mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenmektedir. Mevcut 

(I) sayılı tarifenin, (1) sayılı tarifenin "1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri" 

başlıklı bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmektedir.  

 
Motor Silindir Hacmi (cm

3
) Taşıt Değeri (TL) Satır 

Numarası 
Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık  

Vergi Tutan (TL) 

1 - 3   
yaş 

4 - 6   
yaş 

7 - 1 1   
yaş 

1 2 - 15 
yaş 

16 ve e 
yukarı 
yaş 

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm
1
 ve aşağısı 40.000'i aşmayanlar 1 904 630 353 267 95 

40.000'i aşıp 70.000'i 
aşmayanlar 

2 994 693 388 294 104 

70.000'i aşanlar 3 1.085 756 423 320 114 

1301 - 1600 cm
3
 e kadar 40.000'i aşmayanlar 4 1.449 1.086 630 445 171 

40.000'i aşıp 70.000'i 
aşmayanlar 

5 1.593 1.195 693 489 187 

70.000'i aşanlar 6 1.738 1.303 756 534 204 

1601 - 1800 cm
3
 e kadar 100.000'i aşmayanlar 7 2.814 2.199 1.295 790 306 

100.000'i aşanlar 8 3.069 2.399 1.413 862 334 

1801 -2000 cm
3
 e kadar 100.000'i aşmayanlar 9 4.432 3.414 2.007 1.195 471 

100.000'i aşanlar 10 4.835 3.725 2.189 1.304 514 

2001 - 2500 cm' e kadar 125.000'i aşmayanlar 11 6.648 4.826 3.015 1.802 713 

 125.000'î aşanlar 12 7.253 5.265 3.289 1.966 778 

2501 - 3000 cm
3
 e kadar 250.000'i aşmayanlar 13 9.269 8.063 5.037 2.710 995 

250.000'i aşanlar 14 10.112 8.796 5.495 2.957 1.085 

3001 - 3500 cm' e kadar 250.000'i aşmayanlar 15 14.116 12.700 7.651 3.819 1.401 

250.000'i aşanlar 16 15.399 13.855 8.346 4.166 1.529 

3501 - 4000 cm
3
 e kadar 400.000'i aşmayanlar 17 22.193 19.164 11.287 5.037 2.007 

400.000'i aşanlar 18 24.210 20.906 12.313 5.495 2.189 

4001 cm
3
 ve yukarısı 475.000'i aşmayanlar 19 36.322 27.238 16.132 7.250 2.814 

475.000'i aşanlar 20 39.624 29.714 17.598 7.909 3.069 

 

Düzenlemenin 1/1/2018’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. 31.12.2017 ve öncesinde tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzerleri için uygulanacak MTV tarifesi 

 

Kanunun 29. maddesi ile MTV Kanunu’na eklenen geçici 8. madde kapsamında, MTV 

Kanuna (I/A) sayılı tarife eklenmekte, 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve 

tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için aşağıdaki (I/A) sayılı 

tarifenin uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır.   

 

(I/A) SAYILI TARİFE 

 

Düzenlemenin 1/1/2018’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

 

6. 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BAZI 

DÜZENLEMELER 

 

Kanunun 32. maddesi ile Bakanlar Kurulu’na damga vergisi oran ve tutarlarını belirleme 

hususunda verilen yetki yeniden düzenlenmektedir.  

 

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.  

 

Kanunun 33. maddesi ile “Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç 

edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, 

bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile 

bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar” damga 

vergisinden istisna tutulmaktadır.  

 

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Silindir Hacmi (cm
3
) Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve  
yukarı yaş 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm
3
 ve aşağısı 904 630 353 267 95 

1301-1600 cm
3
 e kadar 1.449 1.086 630 445 171 

1601-1800 cm
3
 e kadar 2.558 1.999 1.177 718 279 

1801-2000 cm
3
 e kadar 4.029 3.104 1.824 1.086 428 

2001-2500 cm
3
 e kadar 6.044 4.388 2.741 1.638 648 

2501-3000 cm
3
 e kadar 8.427 7.330 4.579 2.464 904 

3001-3500 cm
3
 e kadar 12.832 11.546 6.955 3.472 1.274 

3501-4000 cm3 e kadar 20.175 17.422 10.261 4.579 1.824 

4001 cm' ve yukarısı 33.020 24.762 14.665 6.591 2.558 



 

 

 

7. 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 

 

Kanunun 34. maddesi ile “Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç 

edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, 

bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve 

geri ödenmesine ilişkin işlemler” yargı harçları hariç, Harçlar Kanununda yazılı harçlardan 

istisna tutulmaktadır.  

 

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

Kanunun 35. maddesi ile (8) sayılı Tarifenin "XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem 

belirleme anlaşması harçları:" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmaktadır.  

 

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

8. 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER 

 

8.1. Yüksek emlak vergisi artışlarını önlemek amacıyla yasal düzenleme yapılmaktadır 

 

Kanunun 41. maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. maddeye göre, takdir 

komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi 

metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50'sinden fazlasını 

aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı 

için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlasının esas 

alınacağı; takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29. madde kapsamında bina ve arazi 

vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde 

belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmaktadır.  

 

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

9. 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER  

 

9.1. Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar 

tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda 

sunulan hizmetlere vergi sorumluluğu 

 

Kanunun 48. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Vergi sorumlusu” başlıklı 9. maddesine eklenen 

ifade ile, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar 

tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan 

hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip 

ödeneceğine dair bir düzenleme eklenmiş ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda 

sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu 

belirtilmiştir.  

 

 



 

 

 

Düzenlemenin Kanunun yayınlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  

 

9.2. Roaming hizmetlerinde KDV istisnası 

 

Kanunun 49. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4 no.lı fıkrasına aşağıdaki (ç) 

bendi eklenmiştir: 

 

"ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri 

ile bu hizmetlerin Türkiye'deki müşterilere yansıtılması," 

 

Değişiklikle, cep telefonu abonelerinin yurt dışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurt 

dışındaki operatör tarafından, yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel 

ve bu bedelin tüketiciye yansıtılması vergiden müstesna olmaktadır. 

 

Bu düzenlemenin Kanunun yayınlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi 

öngörülmektedir.  

 

9.3. Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan bazı teslimlere KDV istisnası 

 

Yine Kanunun 49. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17/4-r bendinde yapılan düzenleme ile,  

bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin 

bankalara devir ve teslimlerini KDV’den istisna tutan düzenleme kapsamına, finansal 

kiralama ve finansman şirketlerine aynı kapsamında yapılan devir ve teslimler de dahil 

edilmiştir.  

 

Bu düzenlemenin, Kanunun yayınlanacağı ayı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe 

girmesi öngörülmektedir. 

 

9.4. Yatırım teşvik belgeli imalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları 

dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasına 2018 yılında da 

devam edilmesi 

 

Kanunun 50. maddesi ile KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan düzenlemeler ile, 

yatırım teşvik belgeli imalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla 

yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesine 

imkan sağlanmaktadır.  

 

Düzenlemenin Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

9.5. FATİH Projesi kapsamında çeşitli vergi istisnaları 

 

Kanunun 51. maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen geçici 38. madde kapsamında, söz konusu 

düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen sözleşmelere; istinaden Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATÎH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; 

 

 



 

 

 

- Yapılan mal ve hizmet alımları için katma değer vergisinden, 

- Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımları için özel iletişim vergisinden, 

- Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen, idare ile proje yüklenicilerinin taraf 

olduğu kâğıtlar damga vergisinden, 

- Yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve 

bunların yedek parçaları için gümrük vergisinden; ithalata ilişkin kâğıtlar damga vergisinden; 

yapılacak işlemler harçlardan, 

- Proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan malların 

teslimi ve ithali özel tüketim vergisinden, 

 

istisna tutulmaktadır. Madde kapsamında vergi istisnaları haricinde de düzenlemeler yer 

almaktadır.  

 

10. 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEMELER  

 

10.1 Engellilerin ÖTV’den istisna araç alımlarında kısıtlama öngören düzenleme 

 

Kanunun 78. maddesinde yapılan düzenleme ile, otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri 

taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisna, Bakanlar Kurulu’nca ÖTV 

Kanunu’nun 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre özel tüketim vergisi 

matrahı esas alınarak fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en 

yüksek orana tabi olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır. 

 

Düzenlemenin Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

10.2. Makaronlar ÖTV kapsamına alınmaktadır  

 

Kanunun 79. ve 81. maddeleri ile ÖTV Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile “makaronlar” 

kapsama alınarak vergileme ölçü ve nispetleri belirlenmiştir.  

 

Düzenlemeler Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

10.3. Meyvalı gazozlar ÖTV kapsamına alınmaktadır 

 

Kanunun 81. maddesi ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) listenin (A) cetveline eklenmek suretiyle 

“meyvalı gazozlar” (limonatalar hariç) ÖTV kapsamına dahil edilmiştir.  

 

Bu düzenlemenin ise yürürlük tarihi 1/1/2018 olarak öngörülmüştür.  

 

11. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BAZI 

DÜZENLEMELER  

 

11.1. Bazı KVK istisnalarında değişiklikler yapılmaktadır 

 

Kanunun 94. maddesi ile; 

 



 

 

 

11.1. Taşınmaz satış kazancındaki istisna oranı %50’ye indirilmektedir 

 

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, en az iki 

tam yıl boyunca sahip olunan taşınmazların satışında uygulanacak istisna oranı %75’ten 

%50’ye düşülmektedir.  (Bu düzenlemenin Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmesi öngörülmektedir!)  

 

11.2. Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan bazı devir ve teslimler istisna 

kapsamında alınmaktadır 

 

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, bankalara 

borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden 

çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, finansal kiralama ve 

finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte, mevcut düzenlemede yer alan 

%75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden 

belirlenmektedir. (Düzenlemenin 1/1/2018’de yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.)  

 

11.3. Risturn istisnasında düzenleme 

 

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan değişiklik ile kurumlar 

vergisinden istisna tutulacak kooperatif risturnları yeniden belirlenmektedir. (Düzenlemenin 

1/1/2018’de yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.)  

 

11.4. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, sigorta ve reasürans 

şirketleri ile diğer bazı finansal şirketlerde kurumlar vergisi oranı %22 oranına 

çıkarılmaktadır 

 

Kanunun 95. maddesi ile KVK’nun 32. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;  

 

 Bankalar,  

 Finansal kiralama şirketleri,  

 Faktoring şirketleri,  

 Finansman şirketleri,  

 Ödeme ve elektronik para kuruluşları,  

 Yetkili döviz müesseseleri,  

 Varlık yönetim şirketleri,  

 Sermaye piyasası kurumlan ile  

 Sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin  

 

kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisinin %22 oranında hesaplanacağına dair düzenle 

yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Düzenlemenin 1/1/2018 tarihinden sonra verilmesi gereken beyannamelerde beyan 

edilmesi gereken kazançlara uygulanmak üzere Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girmesi 

öngörülmektedir. Dolayısıyla tasarının bu şekilde yasalaşması halinde, 2017 yılı 4. Dönem 

geçici vergi beyannamesinde ve 2017 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde 

söz konusu mükellefler için kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacaktır.  

 

11.5. Yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayi yatırımlarında indirimli 

kurumlar vergisinin daha fazla hesaplanmasına imkan veren düzenlemenin süresi 

uzatılmaktadır 

 

Kanunun 96. maddesi ile yapılan düzenleme ile imalat sanayii yatırımları için KVK’nun 32/A 

maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân 

veren KVK’nun geçici 9. maddesindeki düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkân 

sağlanmaktadır. 

 

Düzenlemenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

12. 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN 

ŞİRKETLERİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 

 

12.1. Şirketlerin ayıracakları karşılıklar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 

olarak kabul edilecektir 

 

Kanunun 108. maddesi ile 6361 sayılı Kanunda yapılan düzenleme uyarınca, finansal 

kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin 6361 sayılı Kanunun 16. 

maddesi kapsamında ayıracakları özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceğine dair düzenlemeye yer verilmiştir.  

 

Düzenlemenin 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  

 

13. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BAZI 

DÜZENLEMELER 

 

13.1. MERNİS adresi “Bilinen adresler” arasına dahil edilmektedir 

 

Kanunun 19. maddesi ile, VUK’nun “Bilinen adresler” başlıklı 101. maddesi yeniden 

düzenlenmektedir. Düzenleme ile MERNİS kayıtlarında yer alan adres bilgisi de madde 

kapsamındaki “Bilinen adresler” arasına dahil edilmekte ve mükellefin iş yeri adresinde 

bulunmaması halinde tebliğ adresi olarak mükellefin ilgili makamlara bildirdiği en son 

adresin esas alınacağı düzenlenmekte, mükellefe ulaşılamaması halinde tebliğin, gerçek 

kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden 

birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa 

temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde (MERNİS) bulunan yerleşim yeri 

adresinde yapılacağı düzenlenmektedir. 

 

 

 



 

 

 

13.2. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Bakanlığı verilecek 

yetkiler 

 

Kanunun 22. maddesi ile VUK’nun mükerrer 257. maddesine eklenen 7 no.lu bent ile, kayıt 

dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına 

yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığı’na yetki 

verilmektedir. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  

 

 

(*) 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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