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Konu: 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına Sunulan Kanun Tasarısı’nda 

Yer Alan Vergilendirmeye İlişkin Bazı Düzenleme Özetleri. 

 

27 Eylül 2017 tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ”Bazı Vergi Kanunları ile 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 

Tasarının Gerekçelerinde belirtildiği üzere, vergilerle ilgili olarak;  

- asgari ücretin vergilendirilmesinde gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine 

girilmesi nedeniyle oluşan kaybın ilave asgari geçim indirimi uygulanması ile 

giderilmesi,  

- FATİH Projesine yönelik vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna 

sağlanması,  

- Türev işlemlerine yönelik vergisel yüklerin azaltılması suretiyle uluslararası finansal 

piyasalarda rekabet gücümüzün artırılması, 

- elektronik haberleşme hizmetlerindeki özel iletişim vergisi oranlarının tekleştirilmesi,  

- özel amaçlı kuruluşlardan temin edilen fonların kamu-özel işbirliği çerçevesinde 

gerçekleştirilen projelerin finansmanındaki vergi yükünün kaldırılması,  

- bankalara tanınan vergisel imkânların finansal kiralama ve finansman şirketlerine de 

tanınması,  

- ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması 

ve sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınması,  

- 2018 ila 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında 

esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilmesi,  

- İmalat sanayinin teşvik edilmesi amacıyla 2017 yılında sağlanan vergi teşviklerinin 

2018 yılında da sürdürülmesi, 

- vergi mükellefiyetine yönelik işlemlerin elektronik ortamda yerine getirilebilmesi,  

- yurt dışı banka kartlarının vergi ödemelerinde kullanımının yaygınlaştırılması,  
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- adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresinin, gerçek kişilere yapılacak 

tebligatlarda kullanılmasına imkân sağlanması,  

- Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntem belirleme anlaşmalarından alınmakta olan 

başvuru ve yenileme harçlarının kaldırılarak anlaşmalara başvurunun teşvik edilmesi, 

- vergi borcu bulunmama şartı aranılacak ödemelerin kapsamının genişletilmesi ve 

ödemelerden vergi borçlarının resen kesilebilmesi, vergi dairelerince yapılacak 

iadelerin prim borçlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak prim 

iadelerinin vergi borçlarına resen mahsup imkanı getirilmesi, 

- engellilerin taşıt alımlarında uygulanan özel tüketim vergisi istisnasının yeniden 

düzenlenmesi, 

- elektronik ortamda yurt dışından hizmet alan nihai tüketici gerçek kişilere hizmet 

sağlayan yurtdışında bulunan işletmelerin katma değer vergisi mükellefi olmaları 

sağlanarak nihai tüketicilerin vergi sorumluluğuna yönelik muğlaklığın giderilmesi,  

- kurumlar vergisinde taşınmaz satışından elde edilen kazançlara yönelik istisnanın 

azaltılması,  

- bazı malların özel tüketim vergisi kapsamına alınması,  

- motorlu taşıtlar vergisi tarifesinde değişiklik yapılması,  

- vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla tütün mamullerinin kullanımında önemli 

bir yer tutan makaronların vergilendirilmesi,  

- Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasına vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etme, 

Risk Analizi Sistemi oluşturma ve risk analizi çalışmaları yapma hususlarının 

eklenmesi,  

amaçlanmaktadır. 

 

Anılan Tasarı ile Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında yapılması 

öngörülen önemli değişiklikler aşağıda özet olarak yer almaktadır: 

 

Anılan Yasa Tasarısı ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılacak Değişiklikler: 

 

- GVK’nın 74. maddesinde yer alan ve kira gelirleri (gayrimenkul sermaye iradı) için 

mükelleflerin gerçek giderleri yerine uygulayabilecekleri götürü gider oranının % 

25’ten % 15’e düşürülmesi öngörülmektedir. 

Tasarıda bu düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 



 

 

- Gelir vergisi tarifesinde 3. gelir dilimine uygulanan % 27’lik vergi oranının % 30’a 

çıkarılması öngörülmektedir. Bu değişiklik ücret dışındaki gelirler için 1 Ocak 2017 

tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacaktır. 

Tasarı’nın geçici 3. maddesi gereği ücret gelirleri içinse 1 Ocak 2018 tarihinden 

itibaren uygulanacaktır. 

 

- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi 

tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşenler için 1.404,06 TL’nin altına düşen 

tutarın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi imkanının getirilmesi 

öngörülmektedir. 

Bu düzenleme 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

 

- Tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar (hesap 

dönemi takvim yılı olan mükellefler için Haziran sonuna kadar) sermayeye 

eklenmeyen ve/veya kâr dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum 

kazançları üzerinden tevkifat yapılması öngörülmektedir. Bu hüküm Kanun’un 

yayım tarihinden sonra verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin ait 

olduğu hesap döneminde elde edilen kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayım 

tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, 2017 yılı kazançlarından itibaren 

uygulanması öngörülmektedir. Düzenleme bu şekilde yasalaştığı takdirde, önceki 

yıllardan kalan dağıtılmamış karlar için bu tevkifat yapılmayacaktır.  

(Bu madde ile; tam mükellef kurumların elde ettikleri kurum kazançlarından kurumlar 

vergisi ödendikten-yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir karlarının 

dağıtılmaması ya da sermayeye ilave edilmemesi durumunda vergi tevkifatına tabi 

tutulması yoluna gidilerek, karların dağıtılmayacak olması halinde, sermayeye ilave 

edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme yasalaşırsa, 

sermayeye ilave edilmeyen kazançlar nedeniyle, karların dağıtımı beklenilmeden, 

ilave vergi yüküyle karşılaşmak söz konusu olabilecektir. Tevkifat oranı kamuoyuna % 

1 olarak açıklanmıştır, ancak bu oran Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek olup, 

değişik bir oran da belirlenebilir.) 



 

 

 

Anılan Yasa Tasarısı ile Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılacak Değişiklikler: 

 

- Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finasman şirketleri, 

ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 

şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve 

emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranının % 20’den % 22’ye çıkarılması 

öngörülmektedir. Bu hüküm 1 Ocak 2018 tarihinden sonra verilmesi gereken 

beyannamelerde beyan edilmesi gereken kazançlara uygulanmak üzere (başka bir 

deyişle; 2018 yılında beyan edilecek 2017 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere) 

yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

- Taşınmazların (gayrimenkuller) satışından sağlanan kazanca uygulanan % 75’lik 

istisna oranının % 50’ye düşürülmesi öngörülmektedir. Bu hüküm Kanun’un yayım 

tarihinde yürürlüğe girecektir. (İştirak hisseleri ile maddedeki diğer varlıkların satış 

kazancındaki istisna oranında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.) 

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

- Tasarı ile sadece bankalara olan borçlar için uygulanan KVK’nın 5. maddesinin 1 

numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan istisna hükmünün kapsamı, finansal 

kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde 

genişletilmektedir. Bu genişletme hükmü 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Ayrıca gayrimenkul satış kazancına ilişkin istisna oranında olduğu gibi bu bent 

kapsamında söz konusu kurumlar (Banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri) 

tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında uygulanan yüzde 75’lik istisna oranı 

yüzde 50’ye düşürülmektedir. Bankalara bu kapsamda yapılacak satışlar için % 50 

oranı Yasanın yayımlandığı tarihte, diğer 1 kurumlar için ise Ocak 2018 tarihinde 

yürürlüğe girecektir.  

 

- KVK’nın geçici 9. maddesinde yer alan ve “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.” şeklindeki düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkan 

sağlanmaktadır.  

 

- Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması 

gerektiği yeniden düzenlenmekte ve ortak dışı işlem kabul edilmeyen işlemler 

sıralanmaktadır. Bu değişiklik çerçevesinde kooperatif risturn istisnasına ilişkin 

hüküm de yeniden düzenlenmiştir. İlgili hükümlerin 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe 

girmesi öngörülmektedir. Keza bu değişikliğe paralel olarak, KVK’nun 5. maddesinde 

yer alan “risturn istisnası” hükmünde de değişiklik yapılmaktadır. 

 

Anılan Yasa Tasarısı ile Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarında 

Yapılacak Değişiklikler: 

 

- 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 bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan 

edilip ödenmesi öngörülmektedir. Bu hüküm Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen 

aybaşında yürürlüğe girecektir.  

 

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi 

İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan ithalatlar ile bu proje 

kapsamında Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının istisna kapsamına 

alınması öngörülmektedir. Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

- Tasarı ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming 

hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetlerinin 

istisna kapsamına alınması öngörülmektedir. İlgili hüküm yayımını izleyen ayın 

başından itibaren yürürlüğe girecektir.  

 

- Tasarı ile sadece bankalara olan borçlar için uygulanan KDV Kanunu’nun 17/4/r 

maddesinde yer alan istisna hükmünün kapsamı, finansal kiralama ve finansman 



şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 1 Ocak 2018 

tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

- İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri 

harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 

tutarlarına ilişkin iade hakkının 2018 yılını da kapsayacak şekilde genişletilmesi 

öngörülmektedir. Bu düzenleme yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

- ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP 

numarasıyla “Diğerleri (Makaron)” eklenerek vergi oranı % 65,25 ve asgari maktu 

vergi tutarı da 0,0994 TL olarak belirlenmektedir. Bu düzenleme yasanın yayım 

tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

- ÖTV Kanunu’nun 11. maddesinde yapılan değişiklikle ise makaronların ÖTV 

Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle ÖTV 

kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri 

belirlenmektedir. Bu düzenleme yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

- 2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan “Meyvalı gazozlar” isimli mal ile 

2202.10.00.00.19 GTİP numarasında yer alan “Diğerleri (Limonatalar hariç)” isimli 

(enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içecekler) mallar ÖTV 

kapsamına alınmış ve ÖTV oranları % 25 olarak belirlenmiştir.  

Tasarı aynen yasalaşırsa yukarıdaki hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 

 

Anılan Yasa Tasarısı ile Motorlu Taşıtlar ve Harçlar Kanunlarında Yapılacak 

Değişiklikler: 

 

- MTV Kanunu’na eklenecek geçici madde ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere; 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilen 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarlarının % 40 

oranda artırılması öngörülmektedir. (Ancak bu oranın daha aşağı çekilmesi 

beklenmektedir.) 

-  



- MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun eklenmesi öngörülmektedir. Bu sayede 1 

Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi 

taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmine göre değil aynı zamanda 

taşıtların değerine göre de farklı olarak vergilendirilmesi sağlanmış olacaktır.  

 

- Transfer Fiyatlandırmasında uygulanan Peşin fiyatlandırma anlaşmaları dolayısıyla 

ödenmesi gereken başvuru ve yenileme harçlarının kaldırılması öngörülmektedir. Bu 

düzenleme yasanın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

 

     Saygılarımızla, 

 

 

ALFA YMM LTD.ŞTİ. 

 

 

 


