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Konu: 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanmıştır.  

Özet: Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı, 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştu. Söz konusu Kanun Tasarısı 28 

Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda 7061 sayılı Kanun olarak kabul edilmiş olup, vergi 

mevzuatı ile ilgili düzenlemeler özetle aşağıda yer almaktadır. 

 

1. GELĠR VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düĢürülmektedir. 

7061 sayılı Kanun’un 14 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile gayrimenkul sermaye iratlarına 

yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında 

uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmektedir. Bu değişiklikle kira gelirlerini beyan 

eden mükelleflerden götürü gider yöntemini kullananların gelir vergisi matrahları ve dolayısıyla 

ödeyecekleri gelir vergisi tutarı artacaktır. 

Bu Kanun hükmü, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde, yürürlüğe girecektir. 

 Net asgari ücretin altında kalanlara ilave ödeme yapılması esası getirilmektedir. 

7061 sayılı Kanun’un 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen Geçici 87 

nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 

TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 

olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca 

ilave edilmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulamadan, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına 

ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı 

yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 

TL’nin altına düşmeyenlerin ise bu uygulamadan yararlanması mümkün değildir. 

Ayrıca 7061 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla yukarıdaki dönemlere ilişkin olarak 

verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmadığı 

için çalışanlardan fazla kesilmiş olan vergiler, ilgili çalışanlara iade edilmek üzere, vergi 

sorumlularınca bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren verilecek olan muhtasar beyannamelerdeki 

vergilerden mahsup edilebilecektir. 
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7061 sayılı Kanun’la GVK’ya eklenen geçici 87. madde, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

2. KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Kurumlar vergisi oranı %22’ye çıkarılmaktadır. 

Bu Kanun Tasarısının  95 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunun "Kurumlar vergisi ve geçici 

vergi oranı" başlıklı 32 nci maddesinde yapılması öngörülen düzenleme ile bankalar, finansal 

kiralama Ģirketleri, faktoring Ģirketleri, finansman Ģirketleri, ödeme ve elektronik para 

kuruluĢları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim Ģirketleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu kapsamında faaliyette bulunan sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans 

Ģirketleri ve emeklilik Ģirketlerinin kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi 

alınacağı düzenlenmekte ve bu şekilde belirlenen kurumlar vergisi oranını değiştirme hususunda 

Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe 

Komisyonundaki görüşmeler sırasında verilen bir önerge ile bu oran artışının geçici bir süre için tüm 

kurumlar vergisi mükelleflerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre kurumların 2018, 

2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden % 22 oranında kurumlar 

vergisi ödenecektir. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için söz konusu oran değişikliği 2018, 

2019 ve 2020 yılları içinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. 

7061 sayılı Kanun’un 91. maddesi uyarınca, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme 

dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden % 22 oranında kurumlar vergisi ödenecektir.  

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için söz konusu oran değişikliği 2018, 2019 ve 2020 yılları 

içinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Kurumlar tarafından aynı yıllara (2018, 2019 ve 

2020) ilişkin olarak verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde de söz konusu yeni oran (% 22) 

kullanılacaktır. Buna göre; hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 14 

Mayıs 2018 tarihine kadar verilecek olan 1. dönem geçici vergi beyannamelerinden başlamak üzere 3 

yıl boyunca beyan edilen geçici vergi matrahları üzerinden % 22 oranında vergi hesaplanacaktır. 

Bu hüküm Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 2018 takvim yılında yatırım teĢvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayiinde 

gerçekleĢtirilecek yatırım harcamalarına iliĢkin oranlar getirilmektedir. 

6770 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 9 uncu 

madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım 

teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara 

sağlanan yatırıma katkı oranının ilave 15 puana kadar artırılabilmesi, kazanca yüzde 100’e kadar 

indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi ve yatırım döneminde hak edilecek yatırıma katkı 

tutarının yüzde 100’ünün diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan indirilebilmesine imkân 

sağlanması yönünde Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen ve 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren geçici 37. madde 

ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile; 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi 

edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 
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b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 

değer vergisinin ise izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadesi hakkı getirilmişti. 

7061 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde 

değişiklik yapılmak suretiyle, imalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı 

finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılı için geçerli olan inşaat 

harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2018 yılında da devam etmesi 

sağlanmaktadır. 

Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bu düzenleme ile imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi 

kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren 

düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır. 

 Gayrimenkul satıĢ kazancına iliĢkin istisna oranı düĢürülmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisna kazançların yer aldığı 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) 

bendinde; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile 

aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan 

kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğuna dair düzenleme yer almaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 89. maddesiyle, taşınmazların (gayrimenkuller) satışından sağlanan kazanca 

uygulanan % 75’lik istisna oranı % 50’ye düşürülmektedir. İştirak hisseleri ile maddedeki diğer 

varlıkların satış kazancındaki istisna oranında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karĢılık olarak 

taĢınmaz ve iĢtirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu 

varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi 

istisnası, finansal kiralama ve finansman Ģirketlerini de kapsayacak Ģekilde 

geniĢletilmektedir. 

KVK’nın 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (f) bendinde; bankalara borçları nedeniyle kanuni 

takibe alınmış kurumlar ile bunların kefilleri ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak 

hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara 

devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların 

tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların % 

75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğuna dair düzenleme yer almaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 89. maddesiyle, sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu hükmün 

kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde 

genişletilmektedir. 

Ayrıca gayrimenkul satış kazancına ilişkin istisna oranında olduğu gibi bu bent kapsamında söz 

konusu kurumlar (Banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri) tarafından gerçekleştirilen 

taşınmaz satışlarında uygulanan yüzde 75’lik istisna oranı da yüzde 50’ye düşürülmektedir. 

Oran indirimine ilişkin hüküm yayım tarihinde, uygulamanın kapsamını finansal kiralama ve 

finansman şirketlerini içerecek şekilde genişleten düzenleme ise 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 
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Kanun’un 89. maddesiyle ayrıca; 6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama 

işlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında 

tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devir aldığı finansal kiralama 

konusu taşınmazların da bu istisnadan (% 50 oranında) yararlanacağına ilişkin hüküm eklenmiştir. 

Bu hüküm de 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 Risturn istisnası hükümleri kaldırılmaktadır. 

Kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi 

işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden 5520 sayılı 

Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve 

kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme gereksiz kalmaktadır. Bu nedenle anılan kooperatiflere 

ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır. 

 Kooperatiflerde muafiyet uygulamasına açıklık getirilmektedir. 

Mevcut uygulamada kooperatifler ortak dışı işlem yaptıktan takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve 

kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu durum, kooperatiflerin istisnai 

nitelikteki ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla 

birlikte vergi idaresince yapılan tespitler neticesinde cezalı tarhiyatlara da muhatap olmaları 

sonucunu doğurabilmektedir. 

7061 sayılı Kanun’un 88. maddesiyle, söz konusu parantez içi hüküm kaldırılmakta ve aynı bendin 

sonuna eklenen yeni bir parantez içi düzenlemeyle ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiği 

açıklanmakta, ortak dışı işlem kabul edilmeyen işlemler sıralanmaktadır. 

Buna göre KVK’nın 4. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (k) bendinin sonundaki parantez içi 

hüküm aşağıdaki şekilde olacaktır: 

“(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer 

almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin 

faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, 

taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin 

kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri 

ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine 

bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam 

mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu 

kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur…)” 

Yukarıda yer verilen kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yeni düzenleme kapsamında kooperatiflerin 

ortak içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplaması ve ödemesi gerekmeyeceğinden Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında 

üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle Kanun’un 89. 

maddesiyle üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden 

çıkarılmıştır. 

Yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Ayrınca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu 

işlemlerinden doğan kazançlınım kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme 

yapılmaktadır. 
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 Finansal kiralama ve finansman Ģirketleri tarafından ayrılan özel karĢılıkların gider 

kaydı 

7061 sayılı Kanun’un 106. maddesiyle; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, finansal kiralama ve finansman 

şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması sağlanmaktadır. Söz konusu düzenleme, faktoring 

şirketlerince aynı Kanun kapsamında ayrılan özel karşılıkları kapsamamaktadır. 

Bu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. 

 

3. KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Türkiye'de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni merkezi ve iĢ merkezi bulunmayanlar tarafından 

katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kiĢilere elektronik ortamda sunulan 

hizmetler de, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amaçlanmaktadır. 

 

 Roaming hizmetlerine iliĢkin istisna uygulamasına açıklık getirilmektedir. 

Bu Kanun Tasarısının  49 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 

nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları 

kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming 

hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, katma 

değer vergisinden istisna edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin bedeller, 6802 sayılı 

Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesindeki hüküm gereğince özel iletişim vergisinden de 

istisna olacaktır. 

 Finansal kiralama ve finansman Ģirketlerine yapılan teslimlerde KDV istisnası 

getirilmektedir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4/r maddesi uyarınca, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin 

borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) 

bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır. 

7061 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle, yukarıdaki hükümde yer alan “bankalara” ibaresi “bankalara, 

finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmektedir. Bu sayede sadece bankalara 

olan borçlar için uygulanan bu hükmün kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman 

şirketlerine olan borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarını da 

kapsaması sağlanmaktadır. 

Ayrıca bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve 

teslimi de KDV’den istisna olarak değerlendirilecektir. 

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişiklikler sonrası KDV Kanunu’nun 17/4/r 

maddesinin 1. cümlesinin ilgili bölümünde yer alan istisna hükmü aşağıdaki şekilde olacaktır: 

“r) ….. bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin 

borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) 

bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi,” 

Bu düzenleme ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan katma değer vergisi istisnası, finansal kiralama 

ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de uygulanması sağlanmaktadır. 
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 Dar mükellefler tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kiĢilere elektronik ortamda 

sunulan hizmetlerde KDV sorumluluğu 

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1 numaralı fıkrasında; mükellefin Türkiye içinde 

ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen 

diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi 

işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle bu fıkraya aşağıdaki cümle eklenmektedir. 

“Şu kadar ki Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından 

katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin 

katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik 

ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

Bu hüküm, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen aybaşında( 1 Ocak 2018) yürürlüğe girecektir. 

 

 Ġmalat sanayii yatırımlarına iliĢkin inĢaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma 

değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen ve 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren geçici 37. madde 

ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile; 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi 

edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 

değer vergisinin ise izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadesi hakkı getirilmişti. 

7061 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde 

değişiklik yapılmak suretiyle, imalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı 

finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılı için geçerli olan inşaat 

harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2018 yılında da devam etmesi 

sağlanmaktadır. 

Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Projesi 

kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına iliĢkin baĢta katma değer vergisi olmak 

üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanması bu Proje 

kapsamında yapılacak harcamaların maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 38. madde 

eklenmektedir. Buna göre Kanun’un yayım tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

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

bileşenlerine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal 

teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alınmaktadır. 
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Bu istisna; “tam istisna” olarak değerlendirilecek, yukarıda bahsedilen mal teslimleri ve hizmet ifaları 

nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilecektir. 

İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi hükmü 

uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir. 

Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

4. ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Engellilerin istisna kapsamında taĢıt alımına sınırlama getirilmektedir. 

ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin; 

- (a) alt bendi uyarınca; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir 

hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 

veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, 

- (c) alt bendi uyarıca; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir 

hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma 

amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisnadır. 

7061 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle, engelliler tarafından ÖTV’siz alınabilen binek otomobillere 

ilişkin iki temel değişiklik yapılmaktadır. Bunlardan ilki; daha önce engelliler tarafından motor 

silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşan binek otomobillerin alımında istisnadan yararlanılamazken, 7061 

sayılı Kanun’la motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmaktadır. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden 

itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV 

istisnasından yararlanabilecektir. 

Motor silindir hacmine ilişkin sınırla kalkmış olmakla birlikte, yapılan ikinci değişiklikle istisnadan 

yararlanılabilecek binek otomobilleri için parasal bir sınır getirilmektedir. Buna göre 1 Ocak 2018 

tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 200.000 TL’yi aşıyorsa 

ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 200.000 TL’lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim 

vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir. 

Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. 

Bu düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Diğer istisnalar başlıklı 7 nci maddesinde 

değişiklik yapılmak suretiyle 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların (otomobil, arazi taşıtı, 

SUV ve benzeri) engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisna, Bakanlar Kurulunca ÖTV 

Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre özel tüketim vergisi matrahı esas 

alınarak fiyat grupları itibarıyla farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi 

olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır.  

 Makaronlara (yaprak sigara kağıdı) iliĢkin vergileme ölçüleri belirlenmektedir. 

7061 sayılı Kanun’un 75 uncu maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin 

(B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak 

makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmekte ve özel tüketim vergisinin kapsamına 

alınmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün mamulleri için verilen oran, asgari 

maktu vergi tutan ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları da kapsayacak şekilde 

genişletilmektedir.  

7061 sayılı Kanun’un 75. maddesiyle, makaronlar (sigara kağıdı), ÖTV kapsamına alınmaktadır. 



A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 8 

Buna göre ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasıyla 

“Diğerleri (Makaron)” eklenerek vergi oranı % 65,25 ve asgari maktu vergi tutarı da 0,0994 TL 

olarak belirlenmiştir. 

Bu düzenleme Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 Alkolsüz Biralar, Meyveli Gazozlar ve Makaronlar ÖTV kapsamına alınmaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 75. maddesiyle bazı mallar ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) 

cetveline dahil edilerek ÖTV kapsamına alınmış ve ÖTV oranı % 10 olarak belirlenmiştir. 

ÖTV Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetveline eklenmesi öngörülen malların listesi ve vergi 

oranları aşağıda dikkatinize sunulmuştur: 

G.T.Ġ.P. NO Mal Ġsmi Vergi 

Oranı 

(%) 

Asgari 

Maktu 

Vergi Tutarı 

(TL) 

20.09 Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente 

edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız 

ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) 

(Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve 

suyu sayılanlar hariç) 

10 --- 

22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya 

diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) 

ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve 

sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya 

toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden 

suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli 

gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 

2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 

10 --- 

2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 --- 

2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 --- 

2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 --- 

 

Bu Kanunun  75 inci maddesiyle ÖTV Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin; (A) cetveline 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 20.09 GTİP numarasında yer alan meyve suları ve sebze suları 

(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda 

Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç), 22.02 GTİP numarasında yer alan Sular 

(mineral sular ve gazlı sular dahil) ) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya 

aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) 

(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler), 2202.10.00.00.11 GTİP 

numarasında yer alan Sade gazozlar, 2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan Meyvalı 

gazozlar, 2202.91.00.00.00 GTİP numarasında yer alan alkolsüz biralar eklenerek ÖTV kapsamına 

alınmış ve ÖTV kapsamına alınan bu malların vergi oranı % 10 olarak belirlenmiştir. 
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 FATĠH Projesi kapsamında teslim ve ithalatlarda ÖTV istisnası 

7061 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 38. madde 

eklenmektedir. Yeni hükümle, Kanun’un yayım tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere 

istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet 

alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı 

listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar 

tarafından ithali özel tüketim vergisi istisnası kapsamına alınmaktadır 

Yukarıdaki hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

5. MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

7061 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde 

uyarınca, mevcut olan ve 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilecek 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarları; motor silindir hacmi 1.300 

cm3 ve aşağısı olanlar için % 15, daha büyük motor hacmine sahip olanlar içinse % 25 oranında 

artırılmıştır. 

7061 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesiyle, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin 

vergilendirme usulü değiştirilerek mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenmektedir. 

Mevcut tarife, 2017 yılı ve eski model taşıtlar için uygulanmak üzere geçici maddede (I/A) sayılı 

tarifede düzenlenmekte, 1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için ise (I) sayılı 

tarifede yapılan değişiklik uygulamaya konulmaktadır. Diğer taraftan motosikletlerin 

vergilendirilmesinde ölçütler değiştirilmemektedir. 

(I/A) SAYILI TARĠFE) 
  

Motor silindir hacmi (cm
3
) TaĢıtların yaĢları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) 

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

yaĢ 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taĢıtları ve benzerleri 

1300 cm
3 
ve aĢağısı 743 518 290 220 78 

1301 - 1600 cm
3
’e kadar 1.294 970 563 398 153 

1601 - 1800 cm
3
’e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249 

1801 - 2000 cm
3
’e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383 

2001 - 2500 cm
3
’e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579 

2501 - 3000 cm
3
’e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808 

3001 - 3500 cm
3
’e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138 

3501 - 4000 cm
3
’e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629 

4001 cm
3 
ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284 

 

1 Ocak 2018 tarihinden önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1 Ocak 2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve 

tescil edildiği taktirde yukarıdaki tarifeye göre vergilendirilecektir. 
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(I) sayılı tarifede yer alan motosikletler ile diğer tarifelerde yer alan taşıtların (otobüs, kamyon, uçak, 

helikopter gibi) 2018 yılı MTV tutarları eskiden olduğu gibi 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme 

oranında (ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bir oranda) artırılarak hesaplanacak ve 

yılsonuna doğru Maliye Bakanlığınca duyurulacaktır. 

Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. 

 01.01.2018 tarihinden itibaren tescil ettirilecek binek otomobillere iliĢkin MTV tarifesi 

7061 sayılı Kanun’un 22 ve 23. maddeleriyle MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun daha eklenmektedir. Bu sayede 

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzerlerinin, sadece motor silidir hacmi ve yaşına göre değil, aynı zamanda taşıtların değerine göre 

de farklı vergilendirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bu uygulamada taşıt değeri; taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını 

oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade 

etmektedir. İlk kayıt veya tescil edildiği tarih itibarıyla belirlenen taşıt değeri sonraki yıllar için de 

dikkate alınacak, MTV her yıl bu değere göre belirlenecektir. 

Kapsama giren motorlu taşıtlardan 2018 yılında aşağıdaki tablodaki tutarlarda MTV tahsil 

edilecektir: 

Motor silindir hacmi 

(cm
3
) 

TaĢıt Değeri (TL) Satır 

No 

TaĢıtların yaĢları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) 

1 - 3 

yaĢ 

4 - 6 

yaĢ 

7 - 11 

yaĢ 

12 - 15 

yaĢ 

16 ve 

yukarı 

 yaĢ 

1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taĢıtları ve benzerleri 

1300 cm
3 
ve aĢağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78 

40.000’i aşıp 

70.000’i aşmayanlar 

2 817 570 319 242 86 

70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94 

1301 - 1600 cm
3
’e 

kadar 

40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153 

40.000’i aşıp 

70.000’i aşmayanlar 

5 1.423 1.067 619 437 168 

70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183 

1601 - 1800 cm
3
’e 

kadar 

100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274 

100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299 

1801 - 2000 cm
3
’e 

kadar 

100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421 

100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459 

2001 - 2500 cm
3
’e 

kadar 

125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637 

125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695 

2501 - 3000 cm
3
’e 

kadar 

250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888 

250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969 

3001 - 3500 cm
3
’e 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251 
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kadar 250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365 

3501 - 4000 cm
3
’e 

kadar 

400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792 

400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955 

4001 cm
3 
ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512 

475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741 

 

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. 

 

6. VERGĠ USUL KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Bildirimlere iliĢkin yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

7061 sayılı Kanun’un 16.-19 Maddelerdeki değiĢikliklerle; 

-  Vergi Usul Kanunu’nun Bilinen Adresler başlıklı 101 inci maddesinde yer alan bilinen 

adresler yeniden düzenlenmekte, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava 

açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres 

olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNÎS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri 

bilinen adresler arasına alınmaktadır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve 

kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmaktadır. 

 

- Bu çerçevede, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS'te kayıtlı yerleşim 

yeri adresine gidilmesi esası getirilmekte ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan kapıya 

yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer 

verilmektedir. 

 

- Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması 

hali eklenmektedir. 

 

- Mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi 

dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine, ayrıca kayıt 

dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına 

yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki 

verilmektedir. 

 

- MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla birlikte bu 

adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan madde ile Vergi Usul 

Kanunu’nun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan "veya ikamet" ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle mükelleflerin 

ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmaktadır. 

 

7. DAMGA VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 7061 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle bu tabloya; kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı 

için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan 

özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak 

düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle 
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düzenlenen kağıtlar eklenmek suretiyle bu kağıtlar için damga vergisi istisnası getirilmektedir. 

Söz konusu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 7061 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 38. madde 

eklenmektedir. Yeni hükümle, Kanun’un yayım tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere 

istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATĠH Projesi kapsamında yapılan mal ve 

hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarıyla 

ilgili olarak düzenlenen İdare ve/veya proje yöneticilerinin taraf olduğu kağıtlar damga vergisi 

istisnası kapsamına alınmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına 

yukarıdaki projenin yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her 

türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçalarının ithalatına ilişkin 

düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasına dahil edilmektedir. 

Bu düzenlemeler Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet 

karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje 

yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı 

ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası 

sağlanmak suretiyle finansman maliyetleri düşürülmektedir. 

 

8. HARÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Transfer fiyatlandırmasında yöntem belirleme anlaĢması harçlarının kaldırılmaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı” beşinci fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili 

kişilerle yapılan mal ya da hizmet sunumunda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin 

yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilmektedir.  

Söz konusu peşin fiyatlandırma anlaşmaları Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı Tarifenin 

“XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü 

uyarınca başvuru ve yenileme harcına tabidir. Harç tutarları 2017 yılında sırasıyla 56.979,40 

TL ve 45.583,30 TL olarak uygulanmaktadır. 

 

7061 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle, Söz konusu anlaşmaların teşviki amacıyla Harçlar 

Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifede yer alan ve anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvuru 

harcı ve yenileme harcı kaldırılmaktadır. 

 

Kanun’un bu hükmü yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 Kamu özel iĢ birliği projelerine iliĢkin harç istisnası getirilmektedir.  
7061 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle, bu maddeye yeni bir fıkra eklenerek; Kamu özel 

işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon 

temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara 

kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemlerin 

yargı harçları dışındaki harçlardan istisna tutulması öngörülmektedir.  

 

Kanun’un bu hükmü yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

9. EMLAK VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 
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7061 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile Takdir 

Komisyonları tarafından 2018 yılı için takdir olunan yüksek arsa ve arazi metrekare birim değerlerine 

bir üst sınır getirilmektedir. Buna göre Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir 

edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim 

değerlerinin % 50’sinden fazlasını aşması durumda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi 

değerlerinin hesabında; 

- 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin % 50 fazlasının esas 

alınacağı, 

- Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yılları için ise bu tutar üzerinden Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. 

maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim 

değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağı, 

düzenlenmektedir. 

Emlak vergi değeri veya söz konusu rayiç bedeller esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali 

yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerler dikkate alınacaktır. 

İlgili hüküm, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Emlak Vergisi Kanunu'na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için 

takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim 

değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmaktadır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarda 

da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden 

işlem yapılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak 

uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerlerin 

dikkate alınacağı açıklanmaktadır. 

 

10. GĠDER VERGĠLERĠ KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 Özel iletiĢim vergisi oranları %7,5 olarak belirlenmektedir. 

7061 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesinde 

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

belirlenmektedir. 

 Vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden istisna edilmektedir. 

Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) 

istisna olan işlemler sayılmaktadır. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (p) bendinde, arbitraj 

muameleleri ile Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine 

ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paraların BSMV’den istisna olduğu hükmü 

yer almaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle, yukarıdaki hükümde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda 

gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu değişiklik yapılmak suretiyle işlemin 

yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu 

muameleler sonucu lehe alınan paraların BSMV’den istisna edilmesi amaçlanmaktadır. 

Düzenleme, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen ay başında( 1 Ocak 2018) yürürlüğe girecektir. 
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11. VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ KANUNU DÜZENLEMESĠ 

 ġans oyunları ile gerçek ve tüzel kiĢilerce düzenlenen yarıĢma ve çekiliĢlerde kazanılan 

ikramiyeler için uygulanan veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılmaktadır. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 

5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 

çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden, bu şans oyunları ile yarışma ve çekilişleri düzenleyen 

kişi ve kurumlar tarafından yüzde 10 oranında veraset ve intikal vergisi kesintisi yapılmaktadır. 

7061 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, yukarıda yer verilen oran % 20’ye çıkarılmaktadır. 

Değişiklik, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen ay başında ( 1 Ocak 2018) yürürlüğe girecektir. 

 

12. AMME ALACAKLARI TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN DÜZENLEMELERĠ 

 Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak iĢlemler ile iĢlem yapanların sorumluluklarına 

iliĢkin yeni düzenlemeler getirilmektedir. 
 

 YurtdıĢı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak 

yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine imkân 

sağlanmaktadır. 

 

 Ġhtiyati hacze itiraz, ödeme emri, ihtiyati haczin kaldırılması 

7061 sayılı Kanun’un 7.-9. Maddelerdeki değiĢikliklerle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanununda;  

 İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “Ġhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15 

inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. 

 Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde 

bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı 7 günlük süre 

15 güne çıkarılmaktadır.  

 “Ġhtiyati haczin kaldırılması:” başlıklı 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların 

paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne 

çıkarılmaktadır. 

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

ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 

7 günden 15 güne çıkarılmaktadır. 

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

bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 

günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. 

 

  

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun metnine bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm
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 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. 


