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VERGİ SİRKÜLERİ 

KONU: 7061 SAYILI KANUNLA YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ 

SAYI: 2017-04 

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Vergi Kanunları ile 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlıklı 7061 Sayılı 

Kanun’da yer alan ve vergi kanunlarını ilgilendiren düzenlemelerin sizlerle paylaşılması bu 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “vergi sorumlusu” 

başlıklı 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir: 

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

tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan 

hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye 

Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.” 

Bu düzenleme ile 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 vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer bir şekilde, bu 

hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amaçlanmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bent(ç) eklenmiş ve aynı fıkranın (r) bendinin birinci paragrafında 

yer alan “bankalara” ibareleri “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” 

şeklinde değiştirilmiş, “devir ve teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bu taşınmaz 

ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi” ibaresi 

eklenmiştir.    

Yeni Düzenleme 

ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu 

hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması,  

r) Kurumların aktifinde (…) en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 

suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu 

olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde 
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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.  

(ç) bendinde yapılan düzenleme ile cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara 

ilişkin yurtdışında bulunan aboneler 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 Kanununun 39 uncu maddesindeki hüküm gereğince özel iletişim vergisinden de istisna 

olacaktır.  

Ayrıca (r) bendinde yapılan değişiklik 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 sağlanmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

-3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

“2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 

yıllarının” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 

2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

Geçici Madde 37- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;  

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

2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim 

yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

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

2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen 

katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,  

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 cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 

kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 

Bu düzenlemeye göre, imalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı 

finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat 
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harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulaması 2018 yılında da 

sürdürülecektir.  

Bu istisna düzenlemesine ilişkin ayrıntılı açıklamaların Katma Değer Vergisi Uygulama Genel 

Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 10 seri numaralı tebliğde yer aldığını hatırlatırız. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

“GEÇİCİ MADDE 38- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere 

istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

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

a) Proje bileşenlerine ilişkin olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa 

yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır (Bu kapsamda yapılan 

mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden 

hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi 

hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. Maliye 

Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.).  

b) Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon aboneliğinin 

ilk tesisi ile Proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri, 6802 sayılı Kanunun 

39 uncu maddesine göre alınan özel iletişim vergisinden müstesnadır (Bu kapsamda verilen elektronik 

haberleşme hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler istisna kapsamında işlem yapan 

mükellefin talebi üzerine iade edilir. Maliye Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.).  

c) Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare ve/veya proje 

yüklenicilerinin taraf olduğu kâğıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre 

alınan damga vergisinden müstesnadır.  

ç) Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından 

serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları, 

4458 sayılı Kanuna göre alınan gümrük vergilerinden, fonlardan,  bu ithalata ilişkin düzenlenen 

kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır (Proje yüklenicileri ile alt 

yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak eşyanın bu Projeye uygunluğunu tevsik edici 

belgeleri düzenlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.).  
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d) Proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, 

Millî Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim 

vergisinden müstesnadır (Maliye Bakanlığı istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.).  

e) 406 sayılı Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz 

sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 

uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla 

yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin Millî Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisi 

işletmelere yapmış oldukları mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu 

işletmecilerden 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesine göre alınan Hazine payının ve Kurum 

masraflarına katkı payının, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı 

maddesine göre alınan evrensel hizmet gelirlerinin, 5809 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre 

alınan idari ücret ile aynı Kanunun 46 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre alınan telsiz 

ücretinin hesaplanmasına dâhil edilmez.  

f) Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli 

tahtalar için 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasında belirtilen kesintiler yapılmaz (Millî Eğitim Bakanlığı bu kapsamda temin edilen 

mallardan kesinti yapılmamasını sağlayan belgeleri düzenlemeye yetkilidir.).  

g) Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli 

tahtalardan, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 

4 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan bandrol ücreti alınmaz (Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda 

temin edilen mallardan bandrol ücreti alınmamasını sağlayan belgeleri düzenlemeye yetkilidir.).  

ğ) Proje bileşenlerine ilişkin olarak tesis edilen aboneliklere ait telsiz cihaz ve sistemlerinden, 5809 

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri alınmaz.  

h) Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Proje bileşenlerine ilişkin ihale 

yüklenicisinin bu Proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket, 

yalnızca ilgili mevzuatına göre kendi ödemesi gereken vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olup, 

ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, Kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet 

katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu tutulmaz.” 

Bu düzenleme ile, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 

kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, diğer 

vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlamak suretiyle idare ve proje yüklenicilerinin 

maliyetlerinin düşürülerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu Proje kapsamında yapılacak 

harcamaların azaltılması amaçlanmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
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6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “%25”, (b) ve (d) bentlerinde yer alan “%15”, (c) 

bendinde yer alan “%5” ibareleri “%7,5” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Birinci 

fıkradaki %25 ve %15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5’e, %5 oranını ise sıfıra kadar 

indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya” ibaresi “Birinci fıkradaki 

oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

Madde 39 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya 

imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu 

Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya 

yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü 

hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının 

hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);  

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler 

için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,  

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri 

%7,5,  

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %7,5,  

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %7,5,  

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya Bakanlar 

Kurulu, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı 

oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla 

mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 
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Eski Düzenleme 

Madde 39 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya 

imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu 

Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya 

yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü 

hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının 

hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);  

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler 

için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,  

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri 

% 15,  

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,  

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15,  

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

Birinci fıkradaki % 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte % 5’e, % 5 oranını ise sıfıra kadar 

indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, vergiye ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde 

kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, 

verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu düzenleme ile, elektronik haberleşme sektöründen alınan vergi ve diğer mali 

yükümlülüklerin hesaplanması, tahsili ve takibiyle yaşanan sorunları gidermek amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla yukarıda bahsedilen özel iletişim vergi oranlarındaki farklılıklar giderilerek, belirtilen 

hizmetlerin her biri için %7,5 olarak belirlenmiştir.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

-6802 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) 

bendinde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi madde metninden 

çıkarılmıştır. 
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Yeni Düzenleme 

Aşağıda yazılı muameleler dolayısıyla alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden 

müstesnadır: 

p) Arbitraj muameleleri ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler 

sonucu lehe alınan paralar. 

 

Eski Düzenleme 

Aşağıda yazılı muameleler dolayısıyla alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden 

müstesnadır: 

p) Arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar.  

Bu düzenleme ile türev işlemlerine yönelik vergisel yüklerin azaltılması suretiyle, uluslararası 

finansal piyasalarda Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Posta ile Tebliğ Usulü” başlıklı 

ikinci bölümünde bulunan “Bilinen Adresler” başlıklı 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

Yeni Düzenleme 

“MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır:  

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,   

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla 

tespit edilen işyeri adresleri,  

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde 

bulunan yerleşim yeri adresi.  
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Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak 

makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ 

öncelikle bu adreste yapılır.   

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin 

bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, 

müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare 

edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri 

adresinde yapılır.  

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde 

yapılır.” 

 

Eski Düzenleme 

Madde 101 – Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır:  

1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;  

2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;  

3. İşi bırakmada bildirilen adresler;  

4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;  

5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler;  

6. (Değişik: 23/6/1982 - 2686/18 md.) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında 

gösterilen adresler;  

7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak 

şartıyla);  

8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tesbit edilen adresleri. 

 Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak 

bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır. 

Bu düzenleme ile “bilinen adresler” yeniden düzenlenerek, işi bırakma bildirimlerinde, vergi 

mahkemesinde dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler 

bilinen adres olmaktan çıkarılmış, mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri 

bilinen adresler arasına alınmıştır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere 

yapılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  
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Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

-213 sayılı Kanunun “Tebliğ Evrakının Teslimi” başlıklı 102 nci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 

Yeni Düzenleme 

“MADDE 102- Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum 

muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.  

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda 

bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.  

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren 

bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ 

olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı 

tarihte yapılmış sayılır.     

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri 

adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda 

(Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından 

tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda 

bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.  

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan 

hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o 

adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve 

imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci 

tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ 

evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini 

içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve 

imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı 

tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre 

içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.   

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

Eski Düzenleme 

Madde 102 – Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet 

muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tespit 

olunur.  
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Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta 

memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri 

gönderilir.  

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından 

bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana 

imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak 

çıkaran mercie iade olunur.  

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ 

çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilan 

yolu ile yapılır.  

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda 

bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur.  

Muhatap tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.  

Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden 

biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza 

vaz ‘edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tespit olunur. 

Bu düzenleme ile, geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların 

işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin nasıl yapılacağı hususu 

düzenlenmektedir. Bu çerçevede, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde, aynı Kanun’un 

101. Maddesinde yapılan düzenlemeyle paralel olarak 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 Kanununda da yer verilmektedir.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

- 213 sayılı Kanunun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yeni Düzenleme 

“MADDE 103- Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:  

1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,  

2. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen 

adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,  
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3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,  

4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.” 

 

Eski Düzenleme 

Madde 103 – Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır.  

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;  

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri 

gelirse;  

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;  

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa. 

Bu düzenleme ile, tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, “MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri 

adresi bulunmaması” hali eklenmektedir.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

- 213 sayılı Kanunun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) 

numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve beşinci 

fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

 “4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler 

ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya 

diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 

belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin 

vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 

rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin 

usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, 

tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları 

itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya 

pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler 

ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden 
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düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda 

beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek 

veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 

belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye,”  

“7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan 

gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 

yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari 

faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme 

süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, 

sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, 

başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet 

sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin 

elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer 

usul ve esasları belirlemeye,” 

 “Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 

elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 

ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor 

ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler 

mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, 

tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda 

iletilir.” 

 

Eski Düzenleme 

4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler 

ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak 

suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, 

beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi 

hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında 

uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu 

beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı 

uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen 

beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna 

veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye 

elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, 
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“Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 

elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 

ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme 

yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya 

ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer.” 

Düzenleme ile, vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere verilen hizmetlerin 

elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini 

elektronik ortamda yapabilmesi amaçlanmakta, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin 

artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri 

yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.  

Diğer taraftan, süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 

belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik 

ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda 

iletilebilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

- 213 sayılı Kanunun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 nci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Yeni Düzenleme 

Madde 157 – 101 inci maddede yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini 

vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 

Eski Düzenleme 

Madde 157 – 101 inci maddede yazılı bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni 

adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

MERNİS’te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla birlikte bu adresin 

MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan madde ile yukarıdaki düzenleme yapılmak 

suretiyle, mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu 

kaldırılmaktadır. 
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Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Giderler” başlıklı 74 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “%25’ini” ibaresi “%15’ini” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Yeni Düzenleme 

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak 

üzere hasılatlarından %15'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl 

geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

 

Eski Düzenleme 

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak 

üzere hasılatlarından %25'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl 

geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

Yukarıdaki düzenleme ile, gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin 

gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü 

gider oranı %15’e düşürülmüştür. Bu düzenleme ile, mükelleflerin gerçek gider yöntemini daha fazla 

benimsemesinin özendirilmesi, belge düzeninin yerleşmesinin teşvik edilmesi ve kayıtlı ekonomiye 

geçişin hızlandırılması amaçlanmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 

uygulanmak üzere Kanun’un yayımı tarihinde (05.12.2017)  yürürlüğe girmiştir.  

-193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

“GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu 

Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi 

için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin 

altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık 

hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu 

fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu 

oluşan ücreti ifade eder.  
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Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları 

için uygulanmaz. Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin 

olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave 

asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade 

edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar 

beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur. Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.” 

Bu düzenleme ile hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve 

Aralık aylarında 1.404,06 TL olan asgari ücretin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana 

gelen azalışın telafi edilmesi amaçlanmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/9/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 

Kanun’un yayımı tarihi  (05.12.2017) itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

  

 Maliye Bakanlığınca konuya ilişkin olarak 299 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği yayımlanmıştır.  

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 

çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 

halinde, fatura değeri esas alınır. 

Eski Düzenleme 

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 

çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %10 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 

halinde, fatura değeri esas alınır. 
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5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten 

kaldırılmış ve aynı bendin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.  

Yeni Düzenleme 

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden 

kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek 

akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu 

hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim 

tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen 

üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili 

olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer 

vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı 

kooperatifleri. “(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. Ortak dışı işlemlerden elde 

edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)” 

Eski Düzenleme 

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden 

kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek 

akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin 

kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak 

dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve 

şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz 

konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya 

Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda 

sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu 

kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri. 

Bilindiği üzere, mevcut uygulamaya göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları taktirde 

muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu 
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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.  

Yapılan düzenlemeyle, kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine madde 

metninde yer verilmekte, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri 

demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan 

sonra elden çıkarılmalarının ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmektedir.  

Ayrıca, kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu 

işlemlerden doğan kazançlarının kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme 

yapılmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

-5520 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının;  

a) (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları 

kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile 

aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.”, 

 

Eski Düzenleme 

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 kısmı. 

Bu bentte yapılan düzenlemeyle, kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan 

taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan istisna, bu kazancın %50’si olarak yeniden 

belirlenmiştir.  

Yukarıdaki bende ilişkin hüküm Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
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b) (f) bendinde yer alan “Bankalara borçları” ibaresi “Bankalara, finansal kiralama 

ya da finansman şirketlerine borçları” şeklinde, “bankalara veya” ibaresi “bankalara, 

finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende 

“bankaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, finansal kiralama ya da finansman 

şirketlerinin” ibaresi eklenmiş ve “söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların 

%75’lik kısmı” ibaresi “söz konusu kıymetlerden taşınmazların (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 devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar 

dâhil) satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin satışından doğan kazançların 

%75’lik kısmı” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

f) Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış 

veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve 

ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile 

rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya 

Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların 

tamamı ile bankaların finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri “söz 

konusu kıymetlerden taşınmazların (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 devraldığı finansal kiralama 

konusu taşınmazlar dâhil) satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin satışından doğan 

kazançların %75’lik kısmı” 

Eski Düzenleme 

f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu 

durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak 

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

bu Fona 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 kısmı. 

 

Bu bentte yapılan düzenlemeyle, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara 

karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların 

bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, 

banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde 
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genişletilmektedir. Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, 

diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmiştir.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

c) (i) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Yeni Düzenleme 

“Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade 

edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını 

karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlar.” 

 

Eski Düzenleme 

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade 

edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için; 

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için 

satın aldıkları malların değerine, 

2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim 

faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine, 

3) Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere, göre hesapladıkları risturnlar. 

 

Kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak 

içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden, (i) bendinde 

düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle yukarıdaki hükümler mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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- 5520 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 takvim 

yılında” ibaresi “2017 ve 2018 takvim yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

Mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" 

şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır. 

 

 Eski Düzenleme 

Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde 

"%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve 

(c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır. 

Bu düzenleme ile, 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında 

yapılan imalat sanayi yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 

kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren 

yukarıdaki geçici 9 uncu maddede yer alan düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkan 

sağlanmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.   

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, 

kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen 

kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak 

uygulanır.   

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

Bu düzenlemeye göre, halen %20 oranında uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı, 2018, 

2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl 

içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 oranında uygulanacaktır. 
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Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. Bu oran ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır. 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 

DÜZENLEMELERİ 

"Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun" başlıklı Yeni Torba Kanun 5 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 7061 Sayılı Kanun’da yer alan, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler şu şekildedir: 

- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 22/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

“MADDE 22/A- Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden 

istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile 

kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve 

işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi 

hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile 

bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,  

2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini 

haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,  

3. Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler 

nedeniyle yapılacak ödemelerde,  

4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt 

ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve 

kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye 

konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde,  

5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı 

kullanma izin harcına mevzu işlemlerde.  

Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak 

üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine 
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vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Şu 

kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması 

gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur.  

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun 

olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört 

bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 

ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava 

açılabilir.” 

 

Eski Düzenleme 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu 

idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemeler ile bunların dışında kalan ve 

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında 

hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan 

Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde ve 2/7/1964 tarihli ve 492 

sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter 

harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu 

işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) sayılı 

tarifeye konu harçlar ve trafik harçlarına mevzu işlemler ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde; Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması 

zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca 

veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun 

aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.  

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun 

olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara iki bin Yeni Türk Lirası idari 

para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para 

cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. 

 

Bu düzenleme ile, 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında, Maliye Bakanlığı’na 

amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemlere ilişkin verilen usul ve esasları düzenleme yetkisi, 

genişletilmiştir. Kapsama; “yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek 

ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirme” yetkisi dahil 

edilmiştir.  
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Bunun yanında Kanun’da madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak, 

işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirmenin, Maliye 

Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan 

kısım üzerinde hüküm ifade edeceği düzenlenmektedir. 

Ayrıca, takibata selahiyetli tahsil dairesince1 yukarıdaki madde kapsamında getirilen 

zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve 

kuruluşlara verilecek para cezası iki bin Türk Lirasından, dört bin Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

- 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan “kredi kartı ile ödenmesi” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar ile 

ödenmesi” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan “kredi kartı kullanılmak” ibaresi “kredi 

kartı, banka kartı ve benzeri kartlar kullanılmak” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

Bankalar amme alacaklarının kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi sırasında amme 

borçlusundan komisyon alabilirler. Maliye Bakanlığı, kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar 

kullanılmak suretiyle yapılacak ödemelerde komisyon ödenmemesi için amme alacağının vade 

tarihinden (bu tarih dahil) azami 20 gün öncesine kadar belirlenecek bir sürede ödeme yapılması 

şartını getirmeye, ödemelerin; komisyonsuz veya komisyon karşılığı yapılma şekillerinden birini veya 

her ikisini birlikte kullandırmaya yetkilidir. 

 

Eski Düzenleme 

Bankalar amme alacaklarının kredi kartı ile ödenmesi sırasında amme borçlusundan komisyon 

alabilirler. Maliye Bakanlığı, kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemelerde komisyon 

ödenmemesi için amme alacağının vade tarihinden (bu tarih dahil) azami 20 gün öncesine kadar 

belirlenecek bir sürede ödeme yapılması şartını getirmeye, ödemelerin; komisyonsuz veya komisyon 

karşılığı yapılma şekillerinden birini veya her ikisini birlikte kullandırmaya yetkilidir. 

 Bu düzenleme ile bankalar kamu alacaklarını tahsil ederken, kredi kartlarının yanında banka 

kartları ve benzeri kartlarla yapılan ödemelerde de kamu borçlusundan komisyon alabilecektir. 

                                                           
1 Takibat, alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır.  

Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu 

mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine nıyabeten yaptırır. 
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Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

- 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci 

maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yeni Düzenleme 

Madde 15 – Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta yapılan hacizlerde haczin 

tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz 

komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.  

Madde 55 – Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal 

bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. 

Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15 gün 

içinde bildirmeleri istenir. 

Madde 56 – Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, 

borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren 

tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun 

hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir. 

Madde 60 –Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15 günlük müddet içinde borcunu ödemediği 

ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus 

olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.  

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil 

dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir. 

Madde 58 – Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği 

veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine 

ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi 

ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret 

kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak 

mecburiyetindedir. 
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Eski Düzenleme 

Madde 15 – Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta yapılan hacizlerde haczin 

tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz 

komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.  

Madde 55 – Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal 

bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. 

Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün 

içinde bildirmeleri istenir. 

Madde 56 – Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, 

borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren 

tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun 

hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir. 

Madde 60 – (Değişik: 13/6/1963 - 251/2 md.) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük 

müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde 

bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.  

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil 

dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir. 

Madde 58 – Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği 

veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine 

ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi 

ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret 

kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak 

mecburiyetindedir. 

Bilindiği üzere 6183 Sayılı Kanun’un mevcut uygulamasında yukarıda belirtilen maddeler 

uyarınca; ödeme emri, teminatlı alacaklarda takip, ödeme emrine ve ihtiyati hacze itiraz ve mal 

bildiriminde bulunma süreleri 7 gündür. Bu düzenleme ile, belirtilen süreler 15 gün olarak 

değiştirilmiştir.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” 

başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.   

“20- 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 eder.” 

Bu düzenleme ile taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi 

hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

-197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı 

tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun 

eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı 

bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı 

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:  
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“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk 

kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu 

taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.” 

“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait 

vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her 

yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara 

ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden 

vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”  

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.”   
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Bu düzenleme ile otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirilme usulü 

değiştirilerek mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenmiştir. Diğer taraftan 

motosikletlerin vergilendirilmesinde ölçütler değiştirilmemekte ve mevcut tarifede yer alan “Taşıt 

Değeri” ve “Satır Numarası” sütunları olmaksızın, vergi tutarları korunmaktadır.   

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

- 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(I)” ibareleri “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu düzenleme ile otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme 

usulünün bu Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak Kanuna yeni eklenen (I/A) sayılı tarifenin, 

vergilendirme rejimine ilişkin ilgili maddelerde ibare değişiklikleri yapılması suretiyle yer alması 

sağlanmaktadır.  

- 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “önceki yılda 

uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi, üçüncü fıkrasının (a) 

bendinin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi 

eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

Yeni Düzenleme 

Madde 10, Birinci Fıkra-Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt 

değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan 

yeniden değerleme oranında artırılır. 

Madde 10, Üçüncü Fıkra-Bakanlar Kurulu; a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, 

%20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte 

yeniden belirlemeye 

Madde 10, Dördüncü Fıkra-“Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi 

miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” 

 

Eski Düzenleme 

Madde 10, Birinci Fıkra-Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi 

miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme 

oranında artırılır. 
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Madde 10, Üçüncü Fıkra- Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az 

olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, 

Madde 10, Dördüncü Fıkra- Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni 

Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. 

 

Bu düzenleme ile, vergi miktarlarında olduğu gibi taşıt değerlerinin de her yıl yeniden 

değerleme oranında artırılmasına imkan sağlanmakta, Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı 

veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilmekte; ayrıca, bu hesaplamalardaki küsuratların ne 

kadarının dikkate alınmayacağına ilişkin belirleme yapılmaktadır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.   

“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre 

vergilendirilir.   

 

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans 

ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası 

değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş 

grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle 

kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 

tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre 

vergilendirilir.” 
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Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün Kanunla 

değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş 

taşıtlar için uygulanmasını sağlamak üzere yukarıdaki geçici madde düzenlenmiştir.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri veya bu 

vergilerin yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarlarını (maktu 

ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) ve nispi vergileri, 

kâğıt türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere; maktu vergilerde on katına, nispi 

vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, 

nispi vergileri ise sıfıra kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve 

nispetler tespit etmeye yetkilidir.” 

Bu düzenleme ile, maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin 

Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkan 

sağlanmıştır.  

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

- 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” 

başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“54. 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 yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların 

teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.” 

Bu düzenleme ile 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 maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 
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492 SAYILI HARÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ 

-2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123üncü maddesine onbirinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.   

“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 yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri 

ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” 

Bu düzenleme ile 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 işlemlerin yargı harçları dışındaki harçlardan istisna tutulmak suretiyle finansman 

maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde 

ilave edilmiştir: 

 “GEÇİCİ MADDE 23- Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari 

ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin 

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

hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 

fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve 

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

değerler üzerinden hesaplanır.   

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak 

uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen 

değerler dikkate alınarak uygulanır.   

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

Bu düzenleme ile, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve 

arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerinin belirli bir yüzdesini 

geçmemesi sağlanmaktadır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi 
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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. 

Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin hükümler Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

Saygılarımızla  
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