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Sirküler Rapor : 2017/34                     05.12.2017, İstanbul 

 

KONU     :  7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 5 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.  

 

Ekte Tam Metni tarafınıza iletilen kanunda yer alan bazı düzenlemeler aşağıda açıklanmaktadır; 

 

➢ Aşağıdaki maddeye göre 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu Madde 39’da düzenlenen Özel 

iletişim vergisi oranı 01.01.2018’den itibaren %7,5 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10- 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. 

 
➢ Aşağıdaki maddeye göre 01.01.2017’den itibaren elde edilecek kira gelirlerinde %25’lik götürü 

gider oranı %15 olarak uygulanacaktır. 

      MADDE 14- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin 

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

 
➢ Aşağıdaki maddeye göre 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık 

ödemesi 1.404,06 TL net asgari ücretin altında kalanlarda bu farklar asgari geçim indirimine 

ayrıca ilave edilecektir. 

      MADDE 15- 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. 

 

➢ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa geçici madde eklenmiştir. 

              MADDE 26- 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. 
 

(I/A) SAYILI TARİFE 

Motor Silindir Hacmi (cm³) 
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

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

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78 

1301 - 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153 

1601 - 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249 

1801 - 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383 

2001 - 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579 

2501 - 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808 

3001 - 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138 

3501 - 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629 

4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.pdf
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➢ Aşağıdaki maddeye göre Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için belirlenen asgari arsa ve arazi 

metrekare birim değerlerinin, 2017 yılındaki değerlerinin 50%’sinden fazla olması durumunda, 

2018 değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan değerinin 50% fazlası dikkate alınacak olup, 

2021 yılına kadar da bu şekilde hesaplanacaktır. 

MADDE 35- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 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.” 

 

➢ Kanunda yer alan MADDE 41 ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9 nolu “Vergi Sorumlusu”   

        maddesine Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girmek üzere, 

        ekleme yapılmıştır. Buna göre ilgili madde; 
 

Yeni hali: 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin 

bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet 

altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

“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.” 
 

➢ Kanunda MADDE 43 ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun İmalat Sanayii yatırımlarındaki İnşaat 

İşlerinde yüklenilen katma değer vergisinin iadesi (2017-KDVK.Geçici Md.37) uygulamasının 2018 

yılında da devam etmesi için düzenleme yapılmıştır. Buna göre Geçici Madde 37; 

 

Yeni hali: İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

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

nedeniyle 2017-2018 yılında yüklenilen ve 2017-2018 yılının 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 

2017-2018 yılında yüklenilen ve 2017-2018 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. 

 

➢ Aşağıdaki maddeye göre Kanunun yayım tarihinden itibaren taşınmaz satış kazancı istisnası 75%’den    

        50%’ye indirilmektedir. 

MADDE 89- 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; 
a) (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“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.” 
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. 
c) (i) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“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.” 

 
➢ Bu Kanunda yer alan MADDE 9 ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

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. Buna göre; 
 
15. MADDE: Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, 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. 

55. MADDE: Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde 

bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. 

56. MADDE: 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. 

58. MADDE: 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. 

60. MADDE: 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. 

 

➢ Aşağıdaki maddeye göre 2018-2019-2020 vergilendirme dönemlerinde Kurumlar Vergisi oranı 

%22 olarak uygulanacaktır. 

MADDE 91- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 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. 
(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.” 

 

Saygılarımızla, 

 

PERA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.  


