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SİRKÜLER         İstanbul, 11.08.2016  

Sayı: 2016/129        Ref: 4/129 

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER   

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

1. 6728 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar” 

başlıklı 29. maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet 

yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım 

ortaklıklarının, sermaye piyasalarında yaptıkları 

işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar, 

t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet 

yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım 

ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım 

fonlarının ve girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında 

yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri 

paralar, 

 

Bu düzenleme sonrasında girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri 

paralar BSMV’den istisna olacaktır. Ayrıca Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım 

fonlarının, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının para piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle 

elde ettikleri paralar BSMV’den istisna olacaktır. 

 

2. 6728 Sayılı Kanunun 10. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Matrah” 

başlıklı 31. maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta 

muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal 

tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin 

gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve 

sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu 

dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem 

beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. 

Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta 

muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal 

tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin 

gerçekleştiği dönemde; bankalar ve finansman 

şirketleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, 

komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri 

tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği 

dönemde hesaplanan banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu 

dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem 

beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. 

 

Bu düzenleme sonrasında, bankalar ve finansman şirketleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, komisyon 

ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği dönemde 

hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde 

indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilecektir.  

 

 

6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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(*) 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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