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27 Eylül 2017 tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2017/28 sayılı 

Genelgemizle duyurulan ve daha sonra 18.10.2017 ve 25.10.2017 tarihinde sizlere de 

gönderilen Dünya Gazetesi yazılarımızda açıklanan ”Bazı Vergi Kanunları ile Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yasalaşmış olup, 

7061 sayılı Kanun olarak 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Anılan Kanunla aşağıda yazılan vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır: 

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 

492 sayılı Harçlar Kanunu 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
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Anılan Yasanın vergi kanunlarıyla ilgili maddeleri Genelgemiz ekinde sunulmakta olup, 

Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanunlarında yapılan önemli değişiklikler aşağıda özet olarak yer almaktadır: 

 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler: 

 

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

mükelleflerin gerçek giderleri yerine uygulayabilecekleri götürü gider oranı % 

25’ten % 15’e düşürülmüştür.. 

Bu düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 2018 yılında beyan edilecek 2017 

yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinde bu hüküm 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 imkanı getirilmiştir. 

 

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

yürürlüğe girmiş olup, konuyla ilgili açıklamalarımız Maliye Bakanlığının Tebliğ 

düzenlemelerini içerecek şekilde, ayrı bir Genelgemizle duyurulacaktır. 

 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler: 

 

- Tüm kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmak üzere,  2018, 2019 ve 2020 yılı 

vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl 

içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı 

% 22’ye çıkartılmıştır. Ayrıca, anılan maddede Bakanlar Kuruluna bu % 22 oranını % 

20 oranına kadar indirmeye yetki verilmiştir. 

 

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

istisna oranı % 50’ye düşürülmüştür. Bu hüküm Kanun’un yayım tarihi olan 5 

Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  (İştirak hisseleri ile maddedeki diğer 



varlıkların satış kazancındaki istisna oranında (% 75) ise herhangi bir değişiklik söz 

konusu değildir.) 

 

- Anılan Kanun ile; sadece bankalara olan borçlar için uygulanmakta olan KVK’nın 5. 

maddesinin 1 numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan “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 verilmesi halinde bankalara 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 kısmının vergiden istisna edilmesi”ne ilişkin hükmünün kapsamı, 

finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir. 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 düşürülmüştür. Bankaların bu kapsamda yapılacak 

taşınmaz satışları için % 50 oranı Yasanın yayımlandığı 5 Aralık 2017 tarihinde, 

diğer finansal kurumların yapacağı taşınmaz satışları (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) için ise 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

(Not: Borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin 

sahip oldukları taşınmazların veya iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri 

ile rüçhan haklarının bu borçlar karşılığında banka, finansal kiralama ve finansman 

şirketlerine devrinden doğan kazançlarının ise tamamı vergiden istisna olacaktır.) 

 

- Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi hükmü uyarınca, Ekonomi Bakanlığı 

tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, 

yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren 

yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar 



vergisine tabi tutulmaktadır. Keza, yatırım döneminde kurumun diğer 

faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam 

yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını 

geçmemek üzere; indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilmektedir. Bakanlar 

Kurulu bu % 50 oranını, belli bölgeler itibarıyla  % 55'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk 

Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise  % 65'i geçmemek üzere belirlemeye ve 

kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya yetkiliydi. Bu oranlar, 

KVK’na eklenen geçici 9. maddeyle mükelleflerin 2017 takvim yılında 

gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırım harcamaları için, sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve yatırım 

döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanan 

yatırıma katkı tutarıyla ilgili "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" 

şeklinde uygulanmaktaydı.  

 

Anılan Yasadaki düzenlemeyle, 2017 yılında uygulanan yukarıdaki oranların 2018 

yılında da uygulanmasına imkan sağlanmıştır. 

 

- Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması 

gerektiği yeniden düzenlenmiş ve ortak dışı işlem kabul edilmeyen işlemler 

sıralanmıştır. Bu değişiklik çerçevesinde kooperatif risturn istisnasına ilişkin hüküm 

de yeniden düzenlenmiştir. İlgili hükümler 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. Keza bu değişikliğe paralel olarak, KVK’nun 5. maddesinde yer alan 

“risturn istisnası” hükmünde de değişiklik yapılmıştır. 

 

- Öte yandan anılan Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Kanununun 16. maddesinde yapılan değişiklikle; finans sektöründe 

faaliyette bulunan finansal kiralama ve finansman şirketlerinin de bankalarda 

olduğu gibi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen usul ve 

esaslara göre ayırdıkları özel karşılıkların tamamının, kurum kazancının 

tespitinde indirim konusu yapılması sağlanmaktadır. Bu düzenleme 01.01.2018 

tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

 

 



 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler: 

 

- Anılan Kanunla, 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 öngörülmüştür. Bu hüküm 1 Ocak 2018 

tarihinden itibaren 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 ifaları istisna kapsamına 

alınmıştır. Bu hüküm 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

 

- Yasa ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming 

hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetleri 

istisna kapsamına alınmıştır. İlgili hüküm 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiştir.  

 

- Bankalara borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satılar dahil) bankalara devir ve 

teslimleri KDV’den istisnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile 

taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmemektedir. 

 

Anılan Kanun ile; daha önce sadece bankalara olan borçlar için uygulanan KDV 

Kanunu’nun 17/4/r maddesinde yer alan bu istisna hükmünün kapsamı, finansal 

kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde genişletilmiş 

ve bunlara borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin bunlara devir ve teslimlerinin de KDV’den istisna olması sağlanmıştır. 

Anılan değişiklik hükmü 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Öte yandan, bankalar KDV mükellefi olmayıp, banka ve sigorta vergisi 

mükellefidirler. KDV Kanunundaki mevcut düzenleme uyarınca, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler katma değer vergisinden istisna olup, 



bankalarca devralınan taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalar tarafından devir ve 

teslimleri de katma değer vergisinden istisnadır. Anılan Kanunla, finansal kiralama ve 

finansman şirketlerince, bunlara borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık 

aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman 

şirketlerince devir ve teslimi de katma değer vergisinden istisna edilmektedir. 

Anılan değişiklik hükmü 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

- KDV Kanununun geçici 37. Maddesi hükmü uyarınca;  

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

inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 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 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunabilmektedir. Teşvik belgesine 

konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

 

İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri 

harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 

tutarlarına ilişkin bu iade hakkının 2018 yılını da kapsayacak şekilde genişletilmesi 

için yasal düzenleme yapılmıştır.  

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler: 

 

- ÖTV Kanunu 7. Maddesinde yapılan değişiklikle;  anılan maddede yer alan 87.03. 

GTİP numarası kapsamındaki malların (otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri) 

engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanmakta olan istisna daha önce “motor 

hacmi 1600cc yi aşan” taşıtlar için uygulanmaz iken, motor silindir hacmine göre 

yapılan bu belirlemeden vaz geçilmiş, bunun yerine, anılan istisnanın “hesaplanması 

gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi 

aşan”  taşıtlar için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Düzenleme 1/1/2018 

tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Ayrıca, anılan tutarın her yıl yeniden değerleme 



oranında artırılacağı kabul edilmiş ve Bakanlar Kuruluna bu tutarı % 50’ye kadar 

artırabilme yetkisi tanınmıştır. 

 

- 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 belirlenmiştir. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

 

- 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 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

 

- Anılan Kanun ile, 4760 sayılı ÖTV Kanununun ekinde yer alan (III) sayılı Listenin 

(A) Cetveline  

- 20.09 GTİP nolu “meyve suları” ve “sebze suları”(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 içecekler” 

(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) 

- 2202.10.00.00.11 GTİP numarasında yer alan “sade gazozlar” 

- 2202.10.00.00.12 GTİP numarasında yer alan “meyvalı gazozlar” ile  

- 2202.91.00.00.00 GTİP numarasında yer alan “alkolsüz biralar”  

ÖTV kapsamına alınmış ve ÖTV oranları % 10 olarak belirlenmiştir.  

Yukarıdaki hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler: 

 

- MTV Kanununda yapılan düzenlemelerle, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere; sadece motor silidir hacmine göre değil aynı zamanda “taşıtların 

değeri”ne göre de farklı olarak vergilendirilmesi benimsenmiştir. Yapılan 

düzenlemeye göre “Taşıt Değeri; Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma 



değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim 

vergisi hariç) teşekkül eden değeri” ifade eder. 

 

- 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 ödemeleri gereken vergi tutarları 

şöyle olacaktır:  

Motor Silindir Hacmi 

(cm³) 
Taşıt Değeri (TL) 

Satır 
Numaras

ı 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi 

Tutarı (TL) 

1 - 3 

yaş 
4 - 6 

yaş 
7 - 11 

yaş 
12 - 

15 yaş 

16 ve 

yukarı 

yaş 

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm³ ve aşağısı 

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 

1301 - 1600 cm³ e kadar 

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 

1601 - 1800 cm³ e kadar 
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 

1801 - 2000 cm³ e kadar 
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 

2001 - 2500 cm³ e kadar 
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 

2501 - 3000 cm³ e kadar 
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 

3001 - 3500 cm³ e kadar 
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 

3501 - 4000 cm³ e kadar 
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 

4001 cm³ ve yukarısı 
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 

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi 

Tutarı (TL) 

1 - 3 

yaş 
4 - 6 

yaş 
7 - 11 

yaş 
12 - 

15 yaş 

16 ve 

yukarı 

yaş 

 



- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ise, 01.01.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki 

(I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir: 

-  (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 

-  

 

 

 

     Saygılarımızla, 

 

 

ALFA YMM LTD.ŞTİ. 

 

 

 


