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SİRKÜLER (2017’66) 

 

 

Konu: Vergi Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı 

Kanunla Mali Konularda Değişiklik Yapılan Maddeleri. 

 

7061 Sayılı Vergi Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi 

Gazetede yayımlanmış olup,  mali kanunlarda değişiklik yapılan maddeler özet olarak aşağıda yer 

almaktadır. 

 

VERGİ KANUNLARINDA; 

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun; 

 

- 22/A Maddesi değiştirilmiş olup, bu değişiklik:  Amme alacağının tahsili için; 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların istisna 

kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapılan işleri nedeniyle ve de devlet yardımları, 

teşvikler ve destekler nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerine 

yapılacak ödemeler sırasında, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge 

aranılacak ve borcu bulunanlardan bu borçlarının resen kesilmesi yönünde Maliye Bakanlığına yetki 

verilmektedir. Ancak yapılan düzenlemede madde kapsamında getirilen zorunluluğa (borcun 

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

bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağına yer verilmiştir. 

 

Meslek kuruluşları ve vakıf yüksek öğretim kurumları, mal ve hizmet aldıkları kuruluşlara yapacakları 

ödemelerde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmasına ilişkin 

belge araması şartı kaldırılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 1’nci maddesiyle yapılan değişiklik olup,  bu değişiklik,  01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

 

- 41/8’nci Maddesi değiştirilmiş olup, bu değişiklik; Kamu alacaklarının kredi kartı, banka kartı ve 

benzer kartlarla ödeme olanağı getirilmiştir.  

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 2’nci maddesiyle yapılan değişiklik olup, bu değişiklik, 05.12.2017 tarihinde 

yürürlüğe girmektedir.)  

 

- “İhtiyati haciz başlıklı 15’nci” Ödeme emri 55’nci, “Teminatlı alacaklarda takip 56’nci”, “Mal 

bildiriminde bulunmayanlar 60’ncı” ve “Ödeme emrine itiraz 58’nci maddenin 1 ve 7’nci fıkralarında 

yer alan 7 günlük süre 15 gün olarak değiştirilmiştir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 3’ncü maddesiyle yapılan değişiklik olup, bu değişiklik, 01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 

Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat)    Fax: +90 (212) 293 20 79        E-mail: turkerler@turkerler.com.tr 



6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu: 

 

- 39’ncu Maddesinde değişiklik yapılmış olup, (a) bendine göre, her nevi mobil elektronik haberleşme 

işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve göre haberleşme hizmetlerine yer alan %25, 

 

(b) bendine göre, radyo ve televizyon yayımlarının uydu platformu ve kablo ortamında iletilmesine 

ilişkin hizmetler %25, 

 

(c) bendine göre, kablolu, kablosuz ve mobil internet sağlayıcılığı hizmeti %5, 

 

oranlarında uygulanan özel iletim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak uygulanacaktır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 4’ncü maddesiyle yapılan değişiklik olup, bu değişiklik 01.01.2018 tarihinde 

yürürlüğe girmektedir.)  

 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi : 

 

- 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce 

düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 oranındaki veraset ve 

intikal vergisi %20 oranına yükseltilmiştir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 13’ncü maddesiyle yapılan değişiklik olup, bu değişiklik 01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu: 

 

- 74’ncü Maddenin 3’ncü fıkrasındaki Gayri Menkul Sermaye İradı (kira gelirleri)  tutarına uygulanan  

%25 olan oranındaki götürü gider %15’e düşürülmüştür. Dolayısıyla 2017 yılında elde edilen 

GMSİ (kira) gelirlerine %15 oranında götürü gider indirimi uygulanacaktır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 14’ncü maddesiyle yapılan değişiklik olup, bu değişiklik 01.01.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere kanunun yayım tarihi olan 05.12.2017’de yürürlüğe 

girmektedir.)  

 

- Gelir Vergisi Kanununa Geçici Madde 87 eklenmiş olup bu maddede; Sadece kendisi için asgari 

geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 Ocak ayında ödenen 1.404,06 TL net ücret tutarı 

esas alınarak, 2017 yılının Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarında ödenen ücretlerin, aylık bazlarda 

1.404,06 TL net ücret tutarının altında kalması halinde, aradaki fark tutarlar asgari geçim indirimine 

ilave dilerek hizmet erbabına ödenmesi kaydıyla, hizmetlinin kesilen gelir vergisinden mahsup 

edilmek üzere bu fark tutarın hizmetliye ödenmesi amaçlanmaktadır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 15’nci maddesiyle eklenen Geçici 87’nci madde 01.09.2017 tarihinden 

geçerli olmak üzere kanunun yayım tarihi olan 05.12.2017’de yürürlüğe girmektedir.)  

 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu: 

 

- 101’nci maddesinin tamamı değiştirilmiş olup, değişikliğe göre; bilinen adresler yeniden 

düzenlenmekte, işe başlamada veya adres değişikliklerinde bildirilen iş yeri adresleri, yoklamada, 

yoklama memurları tarafından ilgilinin imzası bulunan ve tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 5490 

sayılı kanuna göre,  nüfus kayıt sistemine göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim 

yeri adresleri, tebligat  yapacak makama en son bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı 

dikkate alınarak tebligat yapılacaktır. Ayrıca tebligatın hangi  durumlarda hangi adrese yapılacağına 

ilişkin yeni düzenleme yapılmaktadır. 



(7061 sayılı Kanunu’nun 16’ncı maddesiyle, VUK’ unun 101’nci maddesi komple değiştirilmiş olup,  

bu değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- 102’nci maddenin tamamı değiştirilmiş olup,  değişikliğe göre; Geçici ayrılmalar dahil olmak üzere, 

tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunmaması halinde, 7201 sayılı 

Tebligat Kanunundaki düzenleme kıstasına göre, kapıya yapıştırma usulüyle tebligata benzer 

düzenleme yapılmış olup, ayrıca mükellefin işyeri adresinde bulunmaması halinde mernis’te kayıtlı 

yerleşim adresine gidilerek tebligat yapılması esası getirilmiştir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 17’nci maddesiyle VUK’ unun 102’nci maddesi komple değiştirilmiş olup, 

bu değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- 103’ncü maddenin tamamı değiştirilmiş olup, değişikliğe göre; İlan yoluyla tebliğin yapılması, 

mernis’te kayıtlı yerleşim adresi bulunmayan mükelleflere, sorumlulara yapılacağı yönünde 

düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 18’inci maddesiyle VUK’ unun 103’ncü maddesi komple değiştirilmiş olup,  

bu değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- 257’nci maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi değiştirilmiş ve (7) numaralı bent eklenmiştir. 

Bu duruma göre; Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve artırılması amacıyla mükelleflere verilen 

hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairesine gitmeksizin iş ve 

işlemlerini elektronik ortamda yapmalarına, kayıt dışı ile mücadelede etkinliğin yaratılması ve de 

elektronik ticaretin kayıt içine alınmasına yönelik düzenlemeler yapmak üzere Maliye Bakanlığına 

verilen yetkileri kapsamaktadır. 

 

Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlıkla verilen beyannamelerin,  elektronik 

ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi /ihbarnameler ile 

elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 

belgelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme araçılık 

yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesi yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 19’ncu maddesiyle VUK’ unun 257’nci maddesinin iki bendinde değişiklik 

yapılmış olup, bu değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- 157’nci maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış olup, değişikliğe göre; Mükelleflerin 

ikametgah adres değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 20’nci maddesiyle yapılan bu değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.)  

 

210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu : 

 

- 3’ncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Maliye bakanlığının muvafakatı ile ilgili 

bakanlık, daireler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp 

bastırılması veya elektronik belge olarak düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 27’nci maddesiyle yapılan bu değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.)  

 

 

 

 

 



 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu : 

 

- 30’ncu maddenin dördüncü fıkrası değiştirilmiş olup, bu değişikliğe göre; Maktu ve nispi damga 

vergilerinin arttırılması ve indirilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna verilen yetki, kağıt türleri 

itibariyle birlikte veya ayrı ayrı yükseltmeye veya indirmeye imkan sağlanmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 29’ncu maddesiyle yapılan bu değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.)  

 

- (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümüne eklenen 54 no’lu 

fıkraya göre; Kamu özel sektör işbirliği projelerinin finansmanı yurt dışında ihraç edilen menkul 

kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonların yüklenicisi 

firmalara kullandırılmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bunları teminatı ve geri ödenmesine ilişkin 

işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tanınması yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 30’ncu maddesiyle yapılan bu ek fıkra değişikliği, 05.12.2017 tarihinde 

yürürlüğe girmektedir.)  

 

492 Sayılı Harçlar Kanunu : 

 

- 123’ncü maddenin on birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş, bu fıkraya göre; Kamu 

özel sektör işbirliği projelerinin finansmanı yurt dışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon 

temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonların yüklenicisi firmalara 

kullandırılmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bunları teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler 

nedeniyle düzenlenen kağıtlar,  yargı harçları haricindeki diğer harçlardan istisnası tanınması yönünde 

düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 31’nci maddesiyle yapılan bu ek fıkra değişikliği, 05.12.2017 tarihinde 

yürürlüğe girmektedir.)  

 

- Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII – Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem 

belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 32’nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan bu fıkra 05.12.2017 tarihinde 

yürürlüğe girmektedir.)  

 

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu : 

 

- Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi başlıklı 44’ncü maddesi yeniden düzenlenmiş olup, bu 

maddede;  banka gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 

belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi 

ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izleme yöntemi, doğruluğunun denetimi,  paylaşımı, destek hizmet 

temini de dahil olmak üzere usul ve esasları bankaca belirlenir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 34’ncü maddesiyle yapılan bu değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.)  

 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu: 

 

- Emlak Vergisi Kanununa Geçici Madde 23 eklenmiş olup, Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için 

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

değerlerin belirli bir yüzdesini (% 50) geçmemesi ve de takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da 



bina arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılında esas alınan birim değerleri üzerinden, kanunun 29 

uncu maddesine göre belirlenecek değer üzerinden hesaplanması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 35’nci maddesiyle, Emlak Vergisine eklenen Geçici 23’ncü madde 

05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu : 

 

- 9’ncu maddesinin  (1) fıkrasına eklenen cümle gereği, şu kadarki Türkiye’de ikametgahı, işyeri ve 

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 ve 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 41’nci maddesiyle, KDV Kanunun 9/1 maddesine eklenen bu cümle, 

kanunun yayımını takip eden aybaşından  (01.01.2018 ) itibaren yürürlüğe girmektedir.)  

 

- 17’nci maddenin 4 numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve aynı 

fıkranın (r) bendinin birinci fıkrasında yer alan “banklara” ibareleri “bankalara, finansal kiralama ve 

finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmiş, devir ve teslimleri ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 

bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama şirketlerince devir ve teslimi” ibaresi eklenmiştir. 

Bu değişikliğe göre, kurumların en az iki tam yıl süreyle iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 

suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların borçlarına karşılık taşınmaz ve 

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

taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama şirketlerince devir ve teslimi şeklinde değişmiş olup, 

bankalara tanınan avantajlar, finansal kiralama ile finansman şirketlerine de tanınmıştır.  

 

Uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetlerinin müşterilere 

yansıtılması katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 42’nci maddesiyle KDV kanunun 17/4-(c) ve (ç) maddesinde yapılan bu 

değişiklikler, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- Geçici Madde 37’de ki,  İmalat sanayine yönelik olarak “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında” 2017 

yılında  inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergisinin 

iade uygulaması,  2018 yılında sürdürülmesi yönünde  düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 43’üncü maddesiyle, KDV kanununda ki Geçici 37’inci maddedeki süre  

uzatımı uygulaması 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- Katma Değer Vergisi Kanununa Geçici Madde 38 eklenmiş olup, bu maddede; Eğitimde Fırsatları 

artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında mal ve hizmet alımlarına 

ilişkin katma değer vergisi olmak üzere diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklere de vergi istisnası 

getirilmiştir. FATİH projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında ihale yüklenicisinin bu 

proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde, bu şirket yalnızca ilgili 

mevzuatına göre ödemesi gereken vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olacağı, ihale 

yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı 

payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu tutulmayacaktır. Bu 

muafiyetlerden yararlanılması için genelde bu  durumu tevsik edici belgeleri düzenlemeye yetkili  

olarak Milli Eğitim Bakanlığı belirlenmiştir.  

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 44’üncü maddesiyle, KDV kanununa eklenen Geçici 38’inci maddesi,  

05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

 



 

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi  : 

 

- 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış 

ve aynı bendin sonuna ilave edilen parantez içi hükme göre; Kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne 

anlaşılması gerektiğine, Kooperatiflerin  faaliyetlerinin icrasına mahsus olmak üzere iktisap ettikleri 

demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri maddi duran varlıkların ekonomik ömürlerini 

tamamladıktan sonra elden çıkartılmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat 

karşılığı vererek her bir hisse için işyeri veya konut elde etmelerinin ortak dışı işlem olarak kabul 

edilmeyeceğine,  Kooperatiflerin iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

sermayesine katılımlarından elde edilen kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete 

etkisi olmadığına, Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin  usul ve 

esasları  belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 88’nci maddesiyle, 5520 sayılı kanunun 4/1-k maddesinde yapılan bu 

değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

- 5’nci maddenin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile,  

 

e- Kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde bulunan 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 

kurumlar vergisinde istisna edilecektir. 

 

f- Bendinde yer alan “Bankalara borçları” ibaresi “Bankalara, finansal kiralama yada finansman 

şirketlerine borçları” şeklinde değiştirilmiş olup, buna göre, 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 olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Bu durumdaki kazançlara uygulanacak istisna iştirak hisseleri için %75, 

taşınmaz kazançları için %50 oranı belirlenmiştir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 89’ncu maddesiyle, 5520 sayılı kanunun 5/1-e maddesinde yapılan bu 

değişiklik 05.12.2017 tarihinde, aynı kanununun 5/1-f fıkrasında yapılan değişiklik 01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmektedirler.) 

  

- Geçici Madde 9’un birinci fıkrasına, imalat sanayi yatırımları için 2017 yılında uygulanan Kurumlar 

Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek indirimli 

Kurumlar Vergisi oranından, (%100)  faydalanılmasına imkan veren düzenleme, 2018 yılında 

uygulanmasına imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 90’ncı maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9/1’nci maddesine 

ilave edilen 2018 yılı düzenlemesi, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

  

- Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 10’ncu madde ile; KVK’ unun 32’nci maddesinde yer 

alan  %20 oranındaki Kurumlar Vergisi, kurumların 2018-2019 ve 2020 yılı vergilendirme 

dönemlerinde  (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap 

dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 oranı uygulanacaktır. Bakanlar Kurulu %22 

oranındaki kurumlar vergisini %20’ye kadar indirebilir. 

  

(7061 sayılı Kanunu’nun 91’inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 10’ncu 

maddesi,  05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 



 

 

 

Özel Tüketim Vergisi  Kanunu : 

 

7061 sayılı kanunun 72-73-74 ve 75’nci maddelerinde yapılan düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi 

Kanunda değişiklik yapılmış olup, ÖTV Kanununun 7/ 2-6 ve maddelerindeki değişiklikler; motor 

silindir hacmi 1600 cm3’ü aşanlar hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü dahil 

bedeli 200.000,00 TL’yi aşanlar ibaresi eklenmiş ve maddede belirtilen hesaplamaya göre bulunan 

tutarları % 50 oranında artırmaya Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır.  

 

Ayrıca perakende sigara ile makaron adetlerinde ve makarona özel tüketim vergisi uygulanacak ve de 

meyve suları, gazlı içecekler,  sade ve meyveli gazozlar ile alkolsüz biralara %10 oranında özel 

tüketim vergisi uygulaması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 72-73-74 ve 75’nci maddeleriyle, Özel Tüketim Vergisi  Kanununda yapılan 

değişiklikler, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi : 

 

7061 Sayılı Kanunun 22-23-24-25-26 ve 27’nci maddeleriyle, Motorlu Taşıtlar Vergisindeki taşıt 

değerinin tanımı yapılmış, ( I ) sayılı tarifede yer tadat edilen, Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzeri araçlara ait, vergiler iki kategoride belirlenmiş olup, (31.12.2017 tarihinde önce tescil 

edilenleri ile bu tarihten sonra tescil edilenler) motorlu araçlara ait vergi oranları listesi yer almaktadır.  

 

( I ) sayılı tarifede yar alan araçlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik 

Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerinin %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 yetkili kılınmıştır. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 22-23-24-25 ve 26’ıncı maddeleriyle, Motorlu taşıtlar vergisi Kanununda 

yapılan bu değişiklikler 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedirler. 27 inci maddesinde yapılan 

değişiklik 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

  

 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu : 

 

- 50’nci maddesinin üçüncü fıkrasının bir ve ikinci cümleleri, İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın 

sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği her ayın 5 inde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 55’nci maddesiyle, İşsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinde yapılan 

değişiklik,  05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)  

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: 

 

- 7061 sayılı kanunun 87’nci maddesiyle, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 88’nci maddesinin on altı fıkrasına cümle eklenmiş olup, 01.01.2018 tarihinde itibaren 

sosyal sigorta primlerini 6183  sayılı kanuna göre Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edileceği için,    

Maliye tarafından reddiyat yapılması durumunda anılan maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak 

mahsuptan sonra Kurumun prim ve diğer alacaklarından muaccel olanlara mahsup yapılır. Kurumun 

tahsil ettiği prim ve diğer alacaklardan reddi icap edenler, istihkak sahiplerinin Kuruma olan muaccel 

borçlarına  mahsubundan sonra  Maliye bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara 



mahsup edilmek üzere reddolunur.  Bu suretle yapılan ödemelerde, reddedilen tutarın kuruma ve/veya 

alacaklı tahsil dairesinin hesabına geçtiği tarihte ödeme yapılmış sayılır. Bu fıkranın uygulamasına 

ilişkin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Kurum tarafından müştereken belirlenir. 

 

(7061 sayılı Kanunu’nun 87’nci maddesiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

88/16’ncı maddesinde yapılan değişiklik, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

  

Söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

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

1205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm  

 

 

(Resmi Gazete: 05.12.2017 tarihli 30261 sayılı) 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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