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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
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E-posta: info@erkymm.com 
 

No: 2012/71 Tarih: 15.06.2012 
 

 

Konu: 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanmıştır.  

Özet: 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenleme ve değişiklikler özet olarak aşağıda yer 
almaktadır. 

 
 Amme borçlularının belediye sınırı ayrımı olmaksızın, ilgili tüm tahsil dairelerine ödeme 

yapmalarına imkan tanınmaktadır. 
 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan özel iletişim vergisinin, iş ve 

hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik 
makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar 
dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil 
telefon abonelikleri için alınmaması yönünde düzenleme yapılmaktadır. 

 Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri 
dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı 
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında 
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10' una kadar kısmı, Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyecektir. Bu 
düzenleme 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası 
aracından elde edilen gelirin menkul sermaye iradı sayılacağı hüküm altına alınmaktadır. 
Böylelikle söz konusu madde, yeni çıkan finansal ürün ve araçları da kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlenmektedir. 

 Iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan 
nakdi bağış ve yardımlar ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi 
verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların, gelir 
ve kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır. 

 Yatırım ve istihdamın artırılması için, gelir vergisi stopajı teşviki ve sigorta primi ve işveren 
hissesinin bir kısmının da Devletçe karşılanması suretiyle yatırımcının üzerindeki istihdam 
kaynaklı yüklerin azaltılması öngörülmektedir. 

 Devlet tarafında fazla ve yersiz olarak alınan vergilerin iadesinde, mükellefe tahsil 
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tarihinden itibaren hesaplanacak faizin ödenmesi sağlanmaktadır. 
 Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar ve finansman şirketlerinin 

müşterilerine kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin 
düzenlenen kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler damga vergisinden istisna 
tutulmaktadır. 

 Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatları için yeni harçlar getirilmektedir. 
 Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimleri, KDV’den 

istisna tutulmaktadır. 
 Konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değeri esas alınarak, katma 

değer vergisi oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
 Yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı 
sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin, izleyen yıl içerisinde 
bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere iade edilmesi öngörülmektedir. 

 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için 
vergileme esasında değişiklik yapılmaktadır. 

 Elektrikli araçların motorlarını çalıştırmaya mahsus araç pillerinin, 4760 sayılı Kanuna ekli 
(IV) sayılı listeye dahil edilmesi suretiyle ÖTV kapsamına alınması ve vergi oranının %3 
olması öngörülmektedir. 
 

6322 Sayılı Kanun ile yapılması öngörülen düzenlemeler ana hatları ile aşağıda yer 
almaktadır. 
 
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Yapılması Öngörülen Değişiklikler 
1- 6322 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
Ödeme Yeri başlıklı 39 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, amme borçlularının 
belediye sınırı ayrımı olmaksızın, ilgili tüm tahsil dairelerine ödeme yapmalarına imkan 
tanınmaktadır. 

2- 6322 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile, aynı Kanunun geçici 8 inci maddesinde yapılması 
öngörülen değişiklikle, anılan maddede yer alan düzenlemenin (maddede sayılan kurum ve 
kuruluşların Devlete ait olan ve anılan Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu 
kurum ve kuruluşlara ait ve üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmayan taşınmazların belirli 
şartlarla Maliye Bakanlığı tarafından satın alınması suretiyle amme borçlarının terkin edilmesi) 
uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmakta; daha önce genel ve katma bütçeye dahil 
dairelerce ihtiyaç duyulan taşınmazlar için öngörülen uygulama, merkezi yönetim kapsamındaki 
tüm idareleri kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 

 
II. Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklik 
6322 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile, Gider Vergileri Kanunu’nun Özel iletişim vergisi 
başlıklı 39 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, mobil telefon aboneliğinin ilk 
tesisinde maktu olarak alınan özel iletişim vergisinin, iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu 
tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan 
ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet 
erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için alınmaması yönünde düzenleme 
yapılmaktadır. 
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III. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 
1- 6322 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu'nun Vergiden Muaf Esnaf 
başlıklı 9 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

 Esnaf ve sanatkarların vergilendirilmesine yönelik bir takım kolaylıklar sağlanmakta, Esnaf 
muaflığına ilişkin şartlan taşıyanlara, istemeleri halinde “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” 
alma imkanı getirilmektedir.  

 Esnaf ve sanatkarlara gerçek usulden basit usule geçebilmeleri imkanı getirilmektedir. 
 Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaflar 

işyeri açsalar bile vergi muafiyeti uygulaması kapsamına alınmaktadır. 

2- 6322 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile, aynı Kanunun mesken kira gelirlerine yönelik istisna 
hükmüne ilişkin Gayrimenkuller ve Haklarda başlıklı 21 inci maddesinde yapılması öngörülen 
değişiklikle; 

 Belirli bir tutarın (2012 yılı için 88.000 TL) üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, 
gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, binaların mesken olarak 
kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılata uygulanan istisnadan (2012 
yılı için 3.000 TL) yararlanma imkanı kaldırılmaktadır. Bu düzenleme 1.1.2013 tarihinden 
itibaren elde edilen hasılata uygulanacaktır. 

3- 6322 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun Gider Kabul Edilmeyen 
Ödemeler başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga 9 numaralı bendi, firmaların 
finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla 
yeniden düzenlenerek, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı 
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan 
gider ve maliyet unsurları toplamının %10’una kadar kısmının, Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinden gider olarak indirilemeyeceği ve söz konusu oranı 
sektörler itibarıyla farklılaştırma hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması hususu 
öngörülmektedir. Bu düzenleme 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

 

4- 6322 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, aynı Kanunun Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti 
başlıklı 46 ncı maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, basit usule tabi olmanın şartlarını 
kaybedenlerin yeniden basit usule dönmelerine olanak sağlanmaktadır. 

5- 6322 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile, aynı Kanunun Tarifi (Menkul Sermaye İradı) başlıklı 
75 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen gelirin menkul sermaye iradı sayılacağı 
hüküm altına alınmaktadır. Böylelikle söz konusu madde, yeni çıkan finansal ürün ve araçları da 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

6- 6322 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile, aynı Kanunun Diğer İndirimler başlıklı 89 uncu 
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle;  

 Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme 
potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsis eden 
girişim sermayesi yatırım fon veya ortaklıklarına sermaye koyan işletmeler için yeni bir 
teşvik getirilmektedir. 
 

 Buna göre, beyan edilen gelirin %10 unu aşmamak şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun 325/A 
maddesine (bu kanun tasarısı ile eklenmesi öngörülen madde) göre girişim sermayesi fonu 
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olarak ayrılan tutarların, beyan edilen gelirden indirilmesine imkan tanınmaktadır. 
 Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında 

bulunanlara Türkiye'den verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, 
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri 
saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın % 50'sinin beyanname üzerinden indirilmesi imkanı getirilmektedir. Bu 
hizmetler, yararlanıcısı yurt dışında olan ve uzaktan erişim imkanları kullanılarak verilecek 
hizmetlerdir. 
 

 Ayrıca, ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet 
gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin de beyanname üzerinden indirilmesi 
mümkün olacaktır. Bu hizmetlerin, fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte, 
yararlanıcısının yurtdışı yerleşikler olması gerekecektir. Söz konusu istisna, bir kazanç 
istisnası olduğundan; istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler 
nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurları ve istisna kapsamına giren faaliyetler ile bu 
kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ile müştereken 
kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortisman giderlerinden pay verilmesi 
sonucu bulunacak kazancın %50'si gelir vergisinden istisna olacaktır. İstisna kazancın ve bu 
bağlamda beyan edilecek gelirin tespiti açısından, istisna kapsamında bulunan ve 
bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında 
olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle 
ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekecektir. 
 

 Diğer taraftan iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine 
tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din 
eğitimi verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve 
yardımların, gelir vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır. 

7- 6322 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun Vergi Tevkifatı başlıklı 94 
üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve 
kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin 
kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri ile 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık 
kiralama şirketlerince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan iratlar, gelir vergisi tevkifatı 
kapsamına alınmaktadır. 

Ayrıca 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, 
düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce 
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerin vergi 
stopajı kapsamına alınması öngörülmektedir. 

8- 6322 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile, aynı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yapılması 
öngörülen değişiklikle, Hazine tarafından yurt dışına ihraç edilen menkul kıymetlerde olduğu gibi, 
4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketlerince yurtdışında ihraç edilen menkul 
kıymetlerin alım-satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bu menkul kıymetin dönemsel 
getirileri için geçici 67 nci madde hükümlerinin uygulanmaması ve bu menkul kıymetlerin 
vergileme rejiminin Hazine tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerle paralel hale getirilmesi 
hususu düzenlenmektedir. Ayrıca Bakanlar Kuruluna geçici 67 nci madde kapsamında uygulanacak 
tevkifat oranını, kazanç ve iratlar için vade yapısına göre de farklılaştırma yetkisi verilmekte, bunun 
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yanı sıra yatırım fonlarının fona iade dışında diğer şekillerde elden çıkarılmasının tevkifat yönünden 
fona iade ile aynı kapsamda olduğu hususuna açıklık kazandırılmaktadır.  

9- 6322 Sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 80 
inci madde ile, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, göreceli olarak daha az 
gelişmiş illerde yatırım ve istihdamın artırılması için, gelir vergisi stopajı teşviki ve sigorta primi ve 
işveren hissesinin bir kısmının da Devletçe karşılanması suretiyle yatırımcının üzerindeki istihdam 
kaynaklı yüklerin azaltılması öngörülmektedir. 

10- 6322 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 
81 inci madde ile, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden basit usule geçmeye ilişkin Gelir 
Vergisi Kanunu’nun Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti başlıklı 46 ncı maddesinin altıncı ve 
yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacağı hüküm 
altına alınmaktadır. 

 
IV. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 
1- 6322 Sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 5 
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, girişimciliğin 
geliştirilmesi amacıyla kurumların; tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma 
payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları 
kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Bu düzenleme 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

2- 6322 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 5 
inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi” başlıklı 5/A 
maddesinin eklenmesi öngörülerek, yabancı fonların ülkemizden yönetimi teşvik edilmektedir. 
Buna göre yabancı fonların, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen portföy yöneticiliği yetki 
belgesine sahip tam mükellef şirketler aracılığıyla, organize bir borsada işlem görsün veya görmesin 
her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, varant, 
döviz, emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, kredi ve benzeri finansal varlıklar ve 
kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemlerinden elde ettikleri kazançları nedeniyle, 
maddede belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, portföy yöneticiliği yapanlar; söz konusu 
fonlar için daimi temsilci, bunların iş yerleri de bu fonların işyeri veya iş merkezi olarak 
sayılmayacaktır. Bu kazançlar için beyanname verilmeyecek, diğer kazançlar nedeniyle beyanname 
verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. 

3- 6322 Sayılı Kanunun 36 ıncı maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunun Diğer İndirimler başlıklı 
10 uncu maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle;  

 Vergi Usul Kanunu’nun 325/A maddesine (bu kanun tasarısı ile eklenmesi öngörülen 
madde) göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarın, beyan edilen gelirin % 10’unu 
aşmayan kısmının kurum kazancından indirimine olanak sağlanmaktadır.  

 İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan 
nakdi bağış ve yardımlar ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi 
verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların, 
gelir vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır. 

 Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında 
bulunanlara Türkiye'den verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, 
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri 
saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın % 50'sinin beyanname üzerinden indirilmesi imkanı getirilmektedir. Bu 
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hizmetler, yararlanıcısı yurt dışında olan ve uzaktan erişim imkanları kullanılarak verilecek 
hizmetler olacaktır. 
 

4- 6322 Sayılı Kanunun 37 inci maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunun, Kabul edilmeyen 
indirimler başlıklı 11 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Kredi kuruluşları, finansal 
kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı 
kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın 
maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 
farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10' 
una kadar kısmı, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinde gider olarak 
indirilemeyecektir. 

5- 6322 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, 
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, 
kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına 
aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim 
ve benzeri ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması hüküm altına alınmaktadır. Tevkif 
edilen vergilerin geçici vergi dahil kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. 

6- 6322 Sayılı Kanunun 39 inci maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunun İndirimli kurumlar 
vergisi başlıklı 32/A maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar ile belirlenecek illerde, yatırıma başlama tarihinden itibaren 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 oram uygulatmak suretiyle 
yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için %80'e kadar artırma veya 
%0'a kadar indirme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece yatırımcı 
yatırımlarını tamamen bitirmeden teşvik unsurlarından yararlanmaya başlayacaktır. Bu düzenleme, 
1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

 
V. Vergi Usul Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 
1- Kurumlar Vergisi 14 üncü maddesi ile, Vergi Usul Kanunu’nun Özel Ödeme Zamanları 
başlıklı 112 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, fazla ve yersiz 
olarak ödenen vergilerin iadesinde, mükellefe tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizin 
ödenmesi sağlanmaktadır. Ancak, verginin fazla veya yersiz tahsil edilmesinin mükellefin 
beyanından kaynaklanması hallerinde faiz, mükellefin hatanın düzeltilmesine dair müracaat 
tarihinden itibaren hesaplanacaktır.  

2- Kurumlar Vergisi 15 inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na Sermayenin İtfası başlıklı 325 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen 325/A maddesi ile, girişimciliğin teşvik 
edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de 
kurulmuş veya kurulacak olan, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi 
yatırım fonlarına sermaye olarak konulması veya bunların paylarının satın alınması amacıyla, 
kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20 ‘sini aşmamak 
şartıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu 
ayrılabilmesine imkan sağlanmakta, ayrıca bu fonun kullanımına yönelik düzenlemelere yer 
verilmektedir. 

3- Kurumlar Vergisi 16 ıncı maddesi ile, Vergi Usul Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici 29 
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uncu maddeyle, yukarıda belirtilen düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra fazla ve yersiz 
olarak ödenen vergilerin iadesinde uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

 
VI. Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklik 
6322 Sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile, Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı tabloda yapılması 
öngörülen değişiklikle, bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar ve finansman 
şirketlerinin müşterilerine kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine 
ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler damga vergisinden istisna 
olacak, müşterilerin belirtilen kurumlardan temin ettiği kredilerin kullanımı sırasında düzenlenen 
kağıtlar ise bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

 
VII. Harçlar Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 
1- 6322 Sayılı Kanunun 18 ve 20 inci maddeleri ile, Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında öngörülen düzenlemeyle, denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatları 
için aşağıdaki tabloda yer alan yeni harçlar getirilmektedir. Buna göre; 

 
Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları: 
i- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için): 
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları 
yetkilendirme belgeleri: 
aa) Belgenin verildiği yıl 30.000 TL 

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL’den az olmamak üzere  

bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5’i 

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 
aa) Belgenin verildiği yıl 15.000 TL 

bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL’den az olmamak üzere  

bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5’i 

ii- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları: 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı  

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi  

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı  

1.800 TL 

900 TL 

450 TL 

 
2- 6322 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile Harçlar Kanunu’nun Özel Kanunlardaki Hükümler 
başlıklı 123 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, kredilere, bunların teminatlarına ve 
geri ödenmelerine ilişkin işlemlerle ilgili istisnanın kapsamı sınırlandırılarak, yargı harçları bu 
kapsamdan çıkartılmaktadır. 

3- 6322 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile, yolcu beraberi olarak getirilen cep telefonları için 
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kullanım izin harcı (100 TL) getirilmektedir. 

4- 6322 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile, sigorta ve emeklilik şirketlerinin kuruluş izin 
belgelerine ilişkin olarak her yıl için ayrı ayrı tahsil edilen harç, yapılması öngörülen düzenlemeyle, 
her iki faaliyeti birlikte yapan şirketlerden, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu 
izin belgelerine ait harçlardan sadece yüksek olanının alınacağı hükme bağlanmaktadır. 

 

VIII. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 
1- 6322 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Sosyal ve Askeri 
Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, 
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimleri, KDV’den istisna 
tutulmaktadır. 

2- 6322 Sayılı Kanunun 22 inci maddesi ile, KDV Kanununun Oran başlıklı 28 inci maddesinde 
yapılması öngörülen değişiklikle, konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi 
değeri esas alınarak, katma değer vergisi oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmektedir. Düzenleme, yapı ruhsatı 01.06.2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı 
projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce 
yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerini kapsamamaktadır. 

 

3- 6322 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile, KDV Kanununun Döviz ile Yapılan İşlemler 
başlıklı 26 ncı maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı 
(NATO) temsilciliği ve bu Teşkilata bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarına resmi 
kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve "ekonomik yardım 
amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet 
ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanları bu kuruluşlar tarafından 
karşılanmak kaydıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının 
Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte 
bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesna tutulması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilmesi, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin ise 
Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem 
yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iadesine imkanı sağlanmaktadır. 

 
4- 6322 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile, KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesinde 
yapılması öngörülen değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı 
yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ihalesi yapılacak olanlarının; ihale edilmesi ve projeyi 
alan firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri katma 
değer vergisi yönünden tam istisna kapsamına alınmaktadır. 

 
5- 6322 Sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile, KDV Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 30 uncu 
maddeyle, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 
500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat 
işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 
değer vergisinin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere iade edilmesi 
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öngörülmektedir. 

 
IX. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklik 
1- 6322 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Vergileme 
ölçüleri ve matrah başlıklı 11 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle,  

 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar 
için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasını esas alan bir vergileme 
modeli getirilmektedir. Buna göre, (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için sabit 
unsur olan maktu vergi ile birlikte asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi 
tutarından az olmamak üzere nispi vergi birlikte uygulanacaktır. 

 Maktu vergi tutarlarının vergileme ölçüsü ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden 
oluşan birim ambalaj itibarıyla belirlenecektir. Birim ambalajları farklı adet veya 
gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak 
hesaplanacaktır.  

 
2- 6322 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Oran veya tutar 
başlıklı 12 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle; 

 (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi 
tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara 
adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarın (paket ya da ambalaj asgari maktu vergi tutarının) %20'sine 
tekabül eden tutarı aşmamak üzere birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirleme,  

 Bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat 
grupları itibarıyla farklılaştırma konusunda  

Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

 Ayrıca, (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar 
Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, 
Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat 
endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilan gününden 
geçerli olmak üzere herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeniden belirlenmiş sayılacağı 
hükme bağlanmıştır. Yine, Bakanlar Kuruluna uygulama dönemlerini gün veya ay olarak 
belirleme veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların 
uygulanmamasına karar verme yetkisi verilmektedir. 

3- 6322 Sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile, elektrikli araçların motorlarını çalıştırmaya mahsus 
araç pillerinin, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listeye dahil edilmesi suretiyle ÖTV kapsamına 
alınması ve vergi oranının %3 olması öngörülmektedir. 

 
X. Diğer Düzenlemeler 
1- Elektrik Piyasası Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklik 
 6322 Sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile, Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenmesi öngörülen 

geçici 18 inci maddeyle, elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya 
şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak 
devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar 
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kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Ayrıca bu madde kapsamında yapılacak teslim ve 
hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmektedir. 

 
2. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklik 
 6322 Sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nun ek 2 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, iş gücü 
üzerindeki işveren hissesi ile sigortalı hissesi tutarlarının bir bölümünün Devletçe 
karşılanması suretiyle yatırımcının teşviki öngörülmekte olup, işverenin bu bölgelerde 
yatırımlarının teşviki ve istihdamının artırılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla yapılan 
düzenleme ile çalışanların ücretleri üzerinden kesilen ancak ödenmeyen sigortalı hissesi 
nedeniyle çalışanlar bakımından bir talep söz konusu olmayacaktır. 

 
XI. Yürürlük Tarihleri 
Bu Kanunun; 

 3 üncü, 12 nci ve 28 inci maddeleri ile 10 uncu maddesiyle 193 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinin değiştirilen (a) alt bendi ve 38 inci 
maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi 
yayımını izleyen ay başında, 

 5 inci maddesi 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde, 

  22 nci maddesi, yapı ruhsatı 1/6/2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut 
inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihinde, 

 6 ncı, 34 üncü ve 37 nci maddeleri ile 30 uncu maddesiyle 4760 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin yeniden düzenlenen (3) numaralı fıkrası 1/1/2013 tarihinde, 

 39 uncu maddesinde öngörülen yatırım döneminde katkı tutarı kullandırılmasına ilişkin 
düzenleme 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde, 

  Diğer hükümleri yayımı tarihinde,  

yürürlüğe girmektedir. 

 
EK:1 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metni ekte yer almaktadır. 
 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

mailto:info@erkymm.com�
http://www.erkymm.com/�


A: Acıbadem  Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4             34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL  
T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 11 

 
 

 

 
15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 

KANUN 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6322 Kabul Tarihi: 31/5/2012 

MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 39 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu yerin belediye sınırları dışındaki” ibaresi “diğer” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi 
“31/12/2023” şeklinde, “genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce” ibaresi “merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerince” şeklinde, “29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun” ibaresi “29/6/2001 tarihli ve 4706 
sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “(operatör değişiklikleri hariç)” ibaresi “(iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan 
izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu 
olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin 
ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkrasından önce gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır 
olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, 
bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve 
bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette 
bulunanlar;” 

“9. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve 
sanat işleri ile iştigal edenler.” 

“Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi 
verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 5 – 193 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gelirleri bunlar tarafından 
bildirilecek olanlar” ibaresi “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine 
bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer 
kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için 
yer alan tutarı aşanlar” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – 193 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (9) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, 
yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr 
payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.  

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 7 – 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı 
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak 
istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe 
başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen 
mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci 
maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından 
başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de 

mailto:info@erkymm.com�
http://www.erkymm.com/�


A: Acıbadem  Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4             34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL  
T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 12 

dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde 
vergilendirilmezler.” 

“Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden 
gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından 
itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
MADDE 8 – 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan “Bu 

maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul” ibaresi “Menkul” olarak değiştirilmiş, fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“16. Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü 
sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler.” 

MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan 
“rehabilitasyon merkezi” ibaresi “rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” şeklinde 
değiştirilmiş, (11) numaralı bendinde yer alan “Türkiye Kızılay Derneğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
Türkiye Yeşilay Cemiyetine” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“12. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan 
edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. 

13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de 
verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe 
kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili 
bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer 
alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin 
uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 10 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki alt 
bent eklenmiş, (7) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “Kamu Ortaklığı İdaresi” ibaresi “28/3/2002 tarihli ve 
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama 
şirketleri” şeklinde değiştirilmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki 
bent eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “6, 7, 8 ve 9 numaralı” ibaresi “6, 7, 8, 9 ve 16 numaralı” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

“d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü 
bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,” 

“a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, 
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve 
benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce 
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden,” 

“16. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamındaki menkul sermaye iratlarından,” 
MADDE 11 – 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı ile (2) 

numaralı fıkrasında yer alan “Hazine” ibareleri “Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama 
şirketleri”, (7) numaralı fıkrasında yer alan “Hazine ve tam mükellef kurumlar” ibaresi “Hazine, 4749 sayılı Kanuna 
göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar” şeklinde değiştirilmiş, (17) numaralı fıkrasında yer 
alan “bunları elde edenler” ibaresinden önce gelmek üzere “bunların vadesi ve”, “yatırım fonlarının katılma 
belgelerinin fona iade edilmesinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından” 
ibareleri eklenmiştir. 

MADDE 12 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Gelir vergisi stopajı teşviki: 
GEÇİCİ MADDE 80- Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli 

gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için 
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen 
işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına 
tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan 
tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

Birinci fıkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabında, öncelikle 32 nci maddede yer alan asgari geçim 
indirimi dikkate alınır. 
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Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki 
uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir 
vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanır. 

Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı teşviki 
uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır. 

Bu madde kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynı 
mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanamazlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
MADDE 13 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Basit usulde vergilendirmeye geçişte sürelerin hesabı: 
GEÇİCİ MADDE 81- 46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 

tarihinden itibaren başlanır.” 
MADDE 14 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinin Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilen (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, maddeye aşağıdaki (5) numaralı 
fıkra eklenmiş ve mevcut (5) numaralı fıkra (6) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

“4. Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması 
halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ 
edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan 
faiz ile birlikte, 120 nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir.” 

“5. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından 
tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu 
tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı 
dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red 
ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.” 

MADDE 15 – 213 sayılı Kanunun 325 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 325/A maddesi 
eklenmiştir. 

“Girişim sermayesi fonu: 
MADDE 325/A- Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya 

kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu 
paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu 
ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamaz. 

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur. Mükelleflerce, fonun ayrıldığı 
yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım 
yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu fon; amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara 
dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya 
da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının 
elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu 
işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” 
MADDE 16 – 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  
“Fazla veya yersiz tahsilatta faiz ödemesi: 
GEÇİCİ MADDE 29- Bu Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin iadesinde uygulanır.” 
MADDE 17 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve 

medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) ve (30) numaralı fıkralarında yer alan “kredilerin temini ve geri 
ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” 
ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler 
(kredilerin kullanımları hariç)” şeklinde değiştirilmiş, “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25) 
numaralı fıkrasına “(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan 
sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet 
sözleşmeleri dahil)” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 18 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen 
bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, 
tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir.”  
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MADDE 19 – 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kredilerin temini ve 
bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler” ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri 
ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 20 – 492 sayılı Kanunun (8) sayılı Tarifesinin mülga “VIII-Telsiz harçları” bölümü aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiş, “XI-Finansal faaliyet harçları” başlıklı bölümünün (8) numaralı fıkrasına (b) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve bu Tarifeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 
 
“VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: 

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından 
getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz 
konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. 
Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın 
ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç 
ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk 
kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte 
tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)  

100 TL 

” 

“(a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin 
alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.” 

“XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:  
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için): 

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 
aa) Belgenin verildiği yıl  30.000 TL 
bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL’den az olmamak üzere  
bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki  
yıl gayrisafi iş hasılatının  Binde 5’i  
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 
aa) Belgenin verildiği yıl  15.000 TL 
bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL’den az olmamak üzere  
bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki  
yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5’i  

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları: 
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı  
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi  
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı  

1.800 TL 
900 TL 
450 TL 

 
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok 

olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş 
hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.” 

MADDE 21 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) 
numaralı fıkrasının (g) bendinde yer alan “kira sertifikaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye’de kurulu 
borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 22 – 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “perakende safhası için” 
ibaresi “perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut 
teslimleri için” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 23 – 3065 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birleşmiş Milletler 
(BM) temsilciliği, BM’ye bağlı” ibaresi “Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) 
temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 
vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna 
kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.” 

MADDE 24 – 3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık tesislerine 
ilişkin projelerden” ibaresi “sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Bakanlık 
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tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 25 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Büyük ve stratejik yatırımlarda iade: 
GEÇİCİ MADDE 30- 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 başlar.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
MADDE 26 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır.  
MADDE 27 – 4447 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gelirlerinden” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “vergi kesintileri hariç” ibaresi ile beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.” 

MADDE 28 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 18- Elektrik dağıtımı şirketleri ile elektrik üretim tesisleri ve/veya şirketlerinin 
özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme 
işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Madde kapsamında yapılacak 
işlemler nedeniyle zarar oluşması halinde bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Yapılan bu bölünme 
işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi olarak kabul edilir. 

Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır. Söz konusu teslim 
ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer 
vergisinden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamına giren 
işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz.” 

MADDE 29 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (2) 
numaralı fıkrasında yer alan “(III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;” ibaresi “(III) sayılı listenin 
(A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu 
vergi tutarları;” şeklinde, fıkranın (b) bendi ile maddenin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı 
içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, 
maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların 
farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.),”  

“5. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi 
tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari 
maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.” 

MADDE 30 – 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine “(B) cetvelindeki 
mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde 
yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı 
belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları 
itibarıyla farklılaştırmaya,” ibaresi eklenmiş ve mülga (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara 
ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin 
ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay 
olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların 
uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.” 

MADDE 31 – 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listeye aşağıdaki G.T.İ.P. numaralı mal vergi oranı ile 
birlikte eklenmiştir. 
 

G.T.İ.P. NO Mal ismi Vergi Oranı (%) 
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85.07 
Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) (kare veya 
dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt 
araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 

3 

 
MADDE 32 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“EK MADDE 2- Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri 

kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, 81 inci maddede sayılan ve 82 nci madde 
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin 
tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya 
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı 
hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bakanlar Kurulu ayrıca Ekonomi 
Bakanlığınca karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve 
bulunduğu illere göre farklılaştırmaya yetkilidir. 

Primlerin Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerce, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu 
Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca 
karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır. 

Bu madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait 
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim tutarları işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde 
işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten 
yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde işverenden yararlanılan teşvik tutarı gecikme zammı ve gecikme cezası 
ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, işyerinde sigortalının fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde 
işveren hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” 

MADDE 33 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 41- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar 

dâhil 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
tabi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 
18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanununa tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir 
belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu 
tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı 
Kanun kapsamında takip edilen borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat 
bulunmayan taşınmazlardan Kurum tarafından uygun görülenler Kurumun görevlendireceği üç temsilci ile taşınmazın 
bulunduğu yerdeki defterdarlık tarafından görevlendirilecek iki temsilciden oluşan komisyon tarafından ve 
gerektiğinde bilirkişi mütalaası alınmak suretiyle takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü 
alınarak Kurum bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kurumca satın alınabilir. 

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen 
değerine eşit tutarda Kuruma ait olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçları terkin edilir.  

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edilen ve Kuruma bağlı tahsil 
dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların 
ortaklarına ait olanlar dâhil) taşınmazları için de uygulanabilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.”  
MADDE 34 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“a) Kurumların; 
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa 

senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. 
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan 

yararlanamaz.” 
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MADDE 35 – 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi 
eklenmiştir. 

“Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi 
MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yabancı fonların, Sermaye 

Piyasası Kurulunca verilen portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip tam mükellef şirketler aracılığıyla, organize bir 
borsada işlem görsün veya görmesin her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmesi, varant, döviz, emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, kredi ve benzeri finansal varlıklar ve 
kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemlerinden elde ettikleri kazançları nedeniyle, aşağıdaki şartların birlikte 
gerçekleşmesi halinde portföy yöneticiliği yapanlar; söz konusu fonlar için daimi temsilci, bunların işyerleri de bu 
fonların işyeri veya iş merkezi sayılmaz. Bu kazançlar için beyanname verilmez, diğer kazançlar nedeniyle beyanname 
verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmez. 

a) Fon adına tesis edilen işlemlerin portföy yöneticiliği yapan şirketin mutat faaliyetleri arasında yer alan 
işlemlerden olması. 

b) Portföy yöneticiliği yapan şirketin ticari, hukuki ve finansal özellikleri dikkate alındığında, yabancı fon ile 
arasındaki ilişkinin, emsale uygun koşullarda birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet gösteren kişilerdeki gibi olması. 

c) Portföy yöneticiliği yapan şirket tarafından, verilen hizmet mukabilinde emsallere uygun bedel alınması ve 
transfer fiyatlandırması raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içerisinde Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığına verilmesi. 

ç) Portföy yöneticiliği yapan şirketin ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun kazançları üzerinde, sağladığı 
hizmet mukabilinde her ne ad altında olursa olsun hesaplanan bedeller düşüldükten sonra, doğrudan veya dolaylı 
olarak %20’den fazla hak sahibi olmaması. 

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen transfer fiyatlandırması raporunun süresinde verilmemesi 
durumunda, bu raporun ilgili olduğu hesap dönemi için portföy yöneticiliği yapan şirket, fonun Türkiye’de daimi 
temsilcisi sayılır. Transfer fiyatlandırması raporu verilmiş olmasına rağmen portföy yöneticiliği yapan şirket ile fon 
arasındaki ilişkide emsaline nazaran daha düşük bedel alınması durumunda ise sadece portföy yöneticiliği yapan şirket 
adına transfer fiyatlandırmasına yönelik olarak gerekli tarhiyat yapılır. 

(3) Portföy yöneticiliği yapan şirketin, yukarıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla yabancı fondaki pay 
sahipliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Fon kazancından portföy yöneticiliği yapan şirkete 
düşen kısmın hesabında, bu şirkete yönetim ücreti, teşvik, prim, performans ücreti gibi her ne nam adı altında olursa 
olsun ödenen ücretler dikkate alınmaz. Portföy yöneticiliği yapan şirketin ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun 
kazançları üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak %20’den daha fazla hak sahibi olması halinde, ilgili fon 
kazançlarından bunlara isabet eden tutar genel hükümlere göre vergilendirilir. 

(4) Portföy yöneticiliği yapan şirketin yabancı fondaki pay sahipliğinden doğan kazançları hariç olmak üzere; 
fonun katılımcı ve kurucuları arasında doğrudan veya dolaylı olarak tam mükellef gerçek kişi veya kurumların kazanç 
payının %5’i geçmesi durumunda, tam mükellef gerçek kişi veya kurum kurucu veya katılımcılarının tamamı portföy 
yöneticiliği yapan şirket tarafından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bildirim yükümlüğünün 
yerine getirilmemesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde tam mükellef gerçek kişi veya kurum kurucu veya 
katılımcıları adına fon işlemleri nedeniyle tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalardan portföy yöneticiliği yapan şirket 
müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

(5) Türkiye’de bulunan taşınmazlar, aktif büyüklüğünün %51’inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait 
hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, nakdi uzlaşmayla 
sonuçlananlar dışında emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri ve bunlara ilişkin 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar bu madde kapsamına girmez. 

(6) Bu maddede düzenlenen kazanç istisnasının, söz konusu fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden 
yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur. 

(7) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan oranları sıfıra kadar 
indirmeye veya iki katına kadar artırmaya, beşinci fıkrasında yer alan oranı yarısına kadar indirmeye veya %50’sine 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.” 

MADDE 36 – 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 
“rehabilitasyon merkezi” ibaresi “rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” şeklinde 
değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “Türkiye Kızılay Derneğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
Türkiye Yeşilay Cemiyetine” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“g) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların 
beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. 

ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de 
verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe 
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kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili 
bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. 

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi 
şarttır. 

Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların 
görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 37 – 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, 

kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın 
maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur 
farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 38 – 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Toplu Konut 
İdaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri,” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.  

“g) Başbayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin bilet, kupon ve 
benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce 
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.” 

MADDE 39 – 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi 
“Ekonomi Bakanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan “Her bir il grubu” 
ibaresi “Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının 
(b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve 
altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“a) İstatistikî 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 Kurulunca belirlenen kültür 
ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini 
belirlemeye,” 

“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 için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e 
kadar artırmaya,” 

“Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan 
hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci fıkranın (c) bendi uyarınca indirimli vergi 
oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme 
faiziyle birlikte tahsil edilir.” 

MADDE 40 – 5520 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 41 – 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1985” ibaresi “1990” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan 
“1998” ibaresi “2000” şeklinde, birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 42 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 19- (1) Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına göre yapılandırma 
başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde 
ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren Kanunun 19 uncu 
maddesinde belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından 
itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.  

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkralarında vadesinde 
ödenmesi öngörülen alacakların bu maddelerin 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 
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halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.  
(3) Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu 

halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenlerden; bu Kanunun 6274 sayılı 
Kanunla değişik 168 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yabancı ülkelerde de faaliyette 
bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen 
ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 
mücbir sebep hali kabul edilenler ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep 
hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlulardan mücbir sebep hali bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
devam edenler, birinci fıkra kapsamındaki ödemelerini mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna 
kadar yapmaları şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

(4) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları birinci fıkrada 
belirtilen süre ve şekilde, diğer tutarları 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. 

(5) 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. 

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre bu Kanunun 168 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yetkilidir.”  

GEÇİCİ MADDE 1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol bakım ve onarım giderleri 
karşılığı olarak 30/4/2012 tarihi itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından olan ve bu Bakanlıkça 
tespit edilen alacaklarına karşılık, bu Genel Müdürlüğün ve bağlı ortaklıklarının 30/4/2012 tarihine (bu tarih dâhil) 
kadar vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerince takip edilen her türlü vergi, fon ve paylar ile vergi cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme 
faizlerinden oluşan borçlarının (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil dairesine takip için 
intikal etmiş olan borçları dâhil); merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup 
suretiyle terkin edilmesine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra gecikme zammı hesaplanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 43 – Bu Kanunun; 
a) 3 üncü, 12 nci ve 28 inci maddeleri ile 10 uncu maddesiyle 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (10) numaralı bendinin değiştirilen (a) alt bendi ve 38 inci maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi yayımını izleyen ay başında, 

b) 5 inci maddesi 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 22 nci maddesi, yapı ruhsatı 1/6/2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve 

kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut 
teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) 6 ncı, 34 üncü ve 37 nci maddeleri ile 30 uncu maddesiyle 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin yeniden 
düzenlenen (3) numaralı fıkrası 1/1/2013 tarihinde, 

d) 39 uncu maddesinde öngörülen yatırım döneminde katkı tutarı kullandırılmasına ilişkin düzenleme 1/1/2013 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,  
yürürlüğe girer. 
MADDE 44 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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