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SİRKÜLER        İstanbul, 16.09.2014 

Sayı: 2014/164       Ref: 4/164 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

 

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ile vergi 

kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

KDV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:  

 

6552 sayılı Kanunun 26. maddesi ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 

dördüncü fıkrasının (g) bendindeki bir ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  

 

Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 

 

“Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar 

(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, 

zebercet, inci, kübik virconia)” 

“Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile 

kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, 

zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 

tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre Türkiye’de kurulu 

borsalarda işlem görmek üzere ithali, 

borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında 

el değiştirmesi,” 

 

 

Yapılan düzenleme ile elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci’nin borsa 

dışındaki işlemleri KDV’ne tabi olacaktır.  

 

6552 sayılı Kanunun 27. maddesi ile, KDV Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

 

“GEÇİCİ MADDE 33 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun geçici 41. maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar 

katma değer vergisinden müstesnadır. 

 

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30. maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.” 
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ÖTV Kanununda Yapılan Değişiklikler:  

 

6552 sayılı Kanunun 116. Maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) 

sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar (IV) 

sayılı listeden çıkarılmıştır. 

 

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya 

tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe 

dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii 

inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık 

sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

20 

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat 

mıhlanmamış veya takılmamış) 

(Sanayide kullanılanlar hariç) 

20 

71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı 

kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi 

tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, 

mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar 

(elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar 

(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık 

sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

20 

7104.90.00.00.19 (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip 

yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli 

taşlar) 

Diğerleri 

20 

71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli 

taşların toz ve pudraları 

(Sanayide kullanılanlar hariç) 

20 

71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da 

yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya 

terkip yoluyla elde edilmiş) 

20 

 

Buna göre, yukarıda yer alan GTİP kodlu malların tesliminde ÖTV uygulanmayacaktır.  
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Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklik:  

 

6552 sayılı Kanunun 23. maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 88. maddesinin birinci 

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilenler.” 

 

Buna göre, Bakanlıkça süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak 

verilecektir.  

 

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklik:  

 

6552 sayılı Kanunun 92. maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci 

fıkrasının (10) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası:  

 

GVK 89/10: Bakanlar Kurulu’nca yardım 

kararı alınan doğal afetler dolayısıyla 

Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili  

yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı.  

 

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca 

başlatılan yardım kampanyalarına makbuz 

karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların 

tamamı. 

 

KVK 10/1-e: Bakanlar Kurulu’nca yardım 

kararı alınan doğal afetler dolayısıyla 

Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili 

yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı. 

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca 

başlatılan yardım kampanyalarına makbuz 

karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların 

tamamı. 

 

 

Buna göre, Bakanlar Kurulu’nca doğal afetler dolayısıyla yardım kararı alınması şartı 

(sınırlaması) kaldırılmış, bundan böyle Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca başlatılan 

tüm yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde beyan edilen vergiye tabi kazançtan ilgili mevzuatta 

yer alan düzenlemeler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 
6552 sayılı 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140911M1-1.htm
mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr

