
                                                    

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

07.12.2017 

Sirküler, 2017/23 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu   : 7061 Sayılı Kanun İle Yapılan Önemli Değişiklikler (Torba Yasa) 

  

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 Sayılı Bazı Vergi 

Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile yapılan önemli 

değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

  

A. Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 

1. Kurumlar Vergisi Oranı Üç Yıl İçin % 22 Olarak Uygulanacak 

İlgili  Kanun’un 91.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 10. madde ile 

kurumlar vergisi 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 uygulanacaktır. 

 

2. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları 

İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Oranları 2018 Yılında Da Uygulanabilecek  

İlgili  Kanun’un 90.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 9. maddesinde yer alan 

imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, 

uygulanabilecek yatırıma katkı oranları, vergi indirimi oranları ve yatırım dönemine ilişkin 

yatırıma katkı payı sınırlamasına  ilişkin oranın Bakanlar Kurulunca daha yüksek 

uygulanabilmesine yönelik düzenleme 2018 yılında da geçerli olacaktır. 

 

3. KVK 5/1-e Kapsamında Olan Kurumların Taşınmaz Satışındaki İstisna Oranı %75’ten 

%50’ye Düşürülmüştür 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, taşınmazlar ve 

iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışından doğan 

kazançlara ilişkin istisna % 75 olarak uygulanmaktaydı. Ancak ilgili  kanun’un 89.maddesi ile 

yeni düzenleme yapılarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren madde ile 05.12.2017 tarihinden 

itibaren taşınmaz satışlarından doğan kazançların % 50’si istisna kapsamında olacaktır. 

KVK 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 

 

http://www.alomaliye.com/2006/06/21/kurumlar-vergisi-kanunu-5520-sayili-kanun-2/
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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.” 

 

 

4.Bankalara Tanınan 5/1-f Maddesi Kapsamındaki İstisna Finansal Kiralama ve 

Finansman Şirketlerine De Sağlandı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-f uyarınca “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.” kurumlar vergisinden istisna olmaktaydı. 

  

İlgili  Kanun’un 89.maddesi ile yeni düzenleme yapılarak 5/1-f kapsamında finansal kiralama 

ve finansman şirketleri de bankalar gibi bu madde kapsamında istisnadan 

faydalanabileceklerdir. 

  

Maddede geçen kıymetlerin satışındaki %75’lik istisna oranı, 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 kazançlarda %50, diğerlerinin satışından doğan kazançlarda %75 olarak 

yeniden belirlenmiştir.  Oran indirimi yayımı tarihinde, diğerleri 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 

 

B.Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 

1.1/1/2017 Tarihinden İtibaren Elde Edilen Gelirlere Uygulanmak Üzere Kira 

Gelirlerinde Götürü Gider Oranı %25’ten %15’e Düşürüldü 

İlgili kanunun 14.maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 74 

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

değiştirilmiştir. 

Yapılan düzenleme ile 2017 yılı ve sonrasına ilişkin kira gelirlerinin beyanında istisna tutar 

düşüldükten sonra götürü gider  %15 olarak dikkate alınacaktır. 
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2.Gelir Vergisi Tarifesi Sebebiyle Ücretin Net Asgari Ücretin Altında Kalması 

Durumunda İşçiye Ödenecek İlave Asgari Geçim İndirimi 

İlgili kanunun 15.maddesi ile 193 sayılı Kanuna eklenen aşağıda metni bulunan 01.09.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren Geçici Madde 87 ile 2017 yılı 

Ocak ayına ilişkin ödenen 1.404,06.-TL net ücretin altında kalanlara ilave asgari geçim 

indirimi sağlanmıştır. 

 

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. 

 

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.” 

 

C. Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 

1. Dar Mükellefler Tarafından KDV Mükellefiyeti Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik 

Ortamda Sunulan Hizmetlere İlişkin KDV Yükümlülüğü 

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere ilgili kanunun 41.maddesi ile 25/10/1984 tarihli 

ve  3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 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.” 
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2. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İnşaat 

Harcamalarında Yüklenilerek Telafi Edilemeyen KDV’nin İadesi Uygulamasına 2018 

Yılında Da Devam Edilecek 

İlgili kanunun 43.maddesi ile 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 

Söz konusu değişiklik ile imalat 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 yıllarının sonuna 

kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır. 

 

3. KDV Kanunu Kapsamındaki Diğer Değişiklikler 

- İlgili kanunun 42.maddesi ile; 

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

üzere aşağıdaki bent 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. 

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren bu madde ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal 

kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi de KDV’den istisna kapsamına alınmıştır. 

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

bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması, 

bendi ile de 01.01.2018 tarihinden itibaren cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları 

kullanımlar hakkında verilen roaming hizmetine ilişkin bedel KDV’den istisna edilmiştir.  

- İlgili kanunun 44. maddesi ile 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere başta Katma 

Değer Vergisi (KDV) olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna 

sağlanmıştır. 
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D. Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 

1- İlgili kanunun 26.maddesi ile 2017 yılı ve öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı 2018 yılı için, 

1.300 cc ve altı araçlar için %15,  1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlenmiştir. 

 

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. 

7061 Sayılı Kanun 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 

 

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

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

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
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2- 2018 yılı ve sonrasında kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi taşıt değeri dikkate alınarak vergilendirilecektir. 

İlgili kanunun 23.maddesi ile 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. 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 

değişiklik ile 2018 yılı ve sonrasında kayıt ve tescil edilen “otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları 

ve benzerleri” nin motorlu taşıtlar vergisinin hesaplaması aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. 

 
Satır

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

40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86

70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94

40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168

70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183

100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274

100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299

100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421

100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459

125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637

125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695

250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888

250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969

250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251

250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365

400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792

400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955

475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512

475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741
4001 cm³ ve yukarısı

1601 - 1800 cm³ e kadar

1801 - 2000 cm³ e kadar

2001 - 2500 cm³ e kadar

2501 - 3000 cm³ e kadar

3001 - 3500 cm³ e kadar

3501 - 4000 cm³ e kadar

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

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1301 - 1600 cm³ e kadar

 

(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 alınacaktır. (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 yetkili kılınmıştır.  
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3- 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 6183 sayılı kanunda yapılan 

değişiklikler ile ihtiyati hacze itiraz , ödeme emri, , teminatlı alacaklarda takip, mal bildiriminde 

bulunmayanlara ilişkin süreler 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. 
 

4- İlgili kanunun 35. maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 23. madde ile 

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 

alınacağı, 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 hesaplanacağı,  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 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 
 

5- İlgili kanunun 32. maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer 

fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:” başlıklı bölümü yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
 

6- İlgili kanunun 13. maddesi ile 8/6/1959 tarihli ve 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak 

değiştirilmiştir Söz konusu değişiklikle, 01.01.2018 tarihinden itibaren şans oyunları ile 

yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi oranı %20 olarak 

uygulanacaktır. 
 

7- 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) cetveline 01.01.2018 tarihinde 

yürürlüğe girmek ve % 10 oranında ÖTV’ye tabi tutulmak üzere;  20.09 GTİP nolu Meyve 

suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave 

şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar 

ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 

meyve suyu sayılanlar hariç), 22.02 GTİP nolu Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave 

şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer 

içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar 

ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, 

tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 

2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç), 2202.10.00.00.11 GTİP nolu 

sade gazozlar,  2202.10.00.00.12 GTİP nolu Meyvalı gazozlar, 2202.91.00.00.00 GTİP nolu 

Alkolsüz biralar, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmek ve % 65,25 oranında 0,0994.-TL 

asgari maktu vergiye tabi olmak üzere (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP nolu Diğerleri 

(Makaron) eklenmiştir. 
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8- Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde yapılan değişiklik ile  her hizmete yönelik 

olarak farklı belirlenmiş olan özel iletişim vergisi oranı, cep telefonu, sabit telefon görüşmeleri 

ve internet hizmetleri için 01.01.2018 tarihinden itibaren %7,5 olarak yeniden belirlenmiştir.  

 

9- Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre alacakları ile ilgili olarak ayırdıkları özel 

karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

kabul edileceği, 

 

10- Engelliler için istisna kapsamında taşıt iktisabında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, 

hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000-TL’nı aşmayan 

araçlar için uygulanacağı ve motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçların muafiyet 

kapsamına alınacağı hükümleri düzenlenmiştir. 

 

11- 213 Sayılı VUK'un 101 inci maddesine bilinen adreslere 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi de 

eklenmiştir. 

 

12- Bakanlar Kuruluna, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya 

konusunda yetki verilmiştir. 

 

13- 4/6/1985 tarihli ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesinde değişiklik 

yapılarak “Bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilecek II. 

Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu 

kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale 

edilecek maden sahaları için işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl 

süreyle 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir 

bedel alınmayacağı, 

 

14- Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, 

yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve 

kullanma suyu verebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

15- Çek Kanunu`ndaki "Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için 

muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." düzenlemesinin yürürlük süresi, 31.12.2017’den 

31.12.2020 tarihine uzatılmıştır. 
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16- 7/11/2013 tarihli ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 77 nci 

maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 77/A maddesi eklenmiştir. İlgili madde ile “Bu 

Kanunda öngörülen idari para cezaları hakkında, ceza muhatabı tarafından, tespit edilen 

aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini 

yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda 

görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, Bakanlık bu maddede yer alan 

hükümler çerçevesinde idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilir.” 

  

17- İlgili kanunun 122. maddesi ile  Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2020 

tarihine ertelenmiştir. 

 

18- İlgili kanunun 55. maddesi ile işsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar 

sonuçlandırılacağı, işsizlik ödeneğinin her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine 

ödeneceği ve ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yetkili 

olduğu hükümleri düzenlenmiştir. 

 

 

Saygılarımızla, 
 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM AŞ 


