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Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu :  6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 

6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 24 Kasım 2016 Tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Bu kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklik yapılmıştır. 

 

1) Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik : 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) 

bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelere veya bu 

bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir. 

 

Bu değişiklik ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşımaları 

(nakliye hizmeti) Katma Değer vergisinden istisna edilmiştir.  

(Yürürlük tarihi : 24 Kasım 2016) 

 

2) Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklik; 

4760 sayılı Özel Tüketim Kanununun 12 nci maddesinin iki numaralı (c) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar 

indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar  için 

özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve 

malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve 

yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO 

normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar 

indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,” 

 

Bu değişiklik ile Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkiyle otomobillerin ÖTV oranları, sadece  

motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına,  taşıma 

kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı  belirlenebilecektir.  

(Yürürlük tarihi : 24 Kasım 2016) 

http://www.milliyet.com.tr/otv/
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3) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklik; 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 01.01.2017) 

 

Sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununda yapılan  değişiklikle, günlük brüt 

asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas  günlük kazanç üst sınırı (tavan), günlük 

brüt asgari ücretin 7,5 katına  yükseltilmiştir. Bu düzenlemeyle, sigortalılar için belirlenen 

günlük brüt asgari  ücretin 7,5 katına kadar aylık kazancı olan sigortalılardan daha fazla prim  

tahsil edilecektir. 

 

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla; 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.  

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/sigorta/
http://www.milliyet.com.tr/saglik/

