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VERGİ KANUNLARINDA 

 DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI  
 

ÖZET : 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’la muhtelif 

düzenlemelerde değişiklikler yapıldı. 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 

74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 

74/A maddesi eklendi. 

• Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek 

suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin asgari ücretin aylık brüt 

tutarının %15’ini aşmamak üzere ücret istisnası getirildi.  

• Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı 

sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret 

tanımına girdiği belirtildi. 

• Asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi 

tarifesi dolayısıyla meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin 

kalıcı düzenleme yapıldı. 

• Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin 

geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal 

bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce 

değerlemesinin yapılabilmesine olanak sağlandı. 

• 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler 

hariç olmak üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat 

öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı. 

• Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyeti 

1/1/2019 tarihinden itibaren kaldırıldı. 

 

 

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2’nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı 

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ la muhtelif Kanunlarda değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. 

Değişikliklerde ve düzenlemelerde bulunulan Kanunların bir kısmı aşağıdaki gibidir. 
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✓ Vergi Usul Kanunu,  

✓ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,  

✓ Harçlar Kanunu,  

✓ Katma Değer Vergisi Kanunu,  

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanunu,  

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,  

✓ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,  

✓ 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,   

✓ 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

✓ Kurumlar Vergisi Kanunu. 

 

 

Söz konusu Kanunlarda yapılan bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.  

 

✓ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden 

“Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiştir. Düzenleme ile 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen 

malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte ödenmesi ve 

maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal üzerine tatbik 

edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz 

konulmaması esası getirilmiştir. (madde 2) (1.4.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

✓ Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9 uncu maddesine eklenen fıkra 

ile elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, sahibi oldukları veya kira ile 

kullandıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre 

lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, 

elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine 

satan gerçek kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. Bu durumda 

satış yapan kişiye son kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenleyecektir.  (madde 3) 

✓ İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatler, işverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin 

doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması 

şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak 

üzere bu gelir vergisinden istisna edilmiştir. (madde 4) 

✓ Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, 

iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve 
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yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu 

istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.  

(madde 5) 

✓ Asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi tarifesi dolayısıyla 

meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (madde 6)  

✓ Gelir Vergisi Kanunun 61 inci maddesine eklenen 7’nci bent ile “ hizmet sözleşmesi 

sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar”ın ücret olduğu 

belirtilmiştir.  

 

Bu bendin eklenmesi ile uygulamada ikale sözleşmesi olarak adlandırılan ve işçi ve 

işverenler arasında işin sonlandırılmasına bağlanan çeşitli tazminat vb ödemelerin de 

Gelir Vergisi Kanunu bakımından ücret niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. Bu düzenleme 

öncesindeki durumda Maliye Bakanlığı ile mahkemeleri arasında görüş farklılığı 

bulunmaktaydı. Böylelikle tartışmalı olan bir konu netleştirilmiştir. (Madde 7)  

 

✓ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlarına istinaden mükelleflerden talep 

edilebilen ve bu kurum ve kuruluşların görevlerinin ifası için zorunlu ve süreklilik arz 

eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali 

sayılmayacağına yönelik düzenlenme yapılmıştır. (madde 8) 

✓ Kurumlar Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü Vergi Usul 

Kanununun 9’uncu maddesine taşınmış, ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan 

veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi 

durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 

yapılacak tarhiyatlarm ve kesilecek cezaların muhatabı olacağı konusuna açıklık 

getirilmiştir. Ayrıca limited şirket ortaklarının tasfiye öncesi dönemlerle ilgili amme 

alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olacakları 

belirtilmiştir.  (madde 9)  

✓ Vergi Usul Kanuna eklenen 278/A madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya 

son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal 

bedelinin, takdir komisyonu karan olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin 

yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. ( madde 10) 

✓ Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan tam mükellef sermaye şirketlerine, işe 

başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak 

yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir. 

Söz konusu düzenleme 27/03/2018 tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (madde 11) 
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✓ VUK 353’üncü maddede yapılan değişiklikle elektronik olarak düzenlenmesi gereken 

belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ilişkin 

düzenleme yapılmıştır. Belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken 

Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak 

düzenlenmesi, özel usulsüzlük cezasını gerektirecektir. (madde 12) 

✓ VUK’nın mükerrer 355 inci maddesinde yapılan değişiklikle Kanunun 107/A 

maddesinde yer alan yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından getirilen 

yükümlülüklere uyulmaması durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezalarıyla ilgili 

belirleme yapılmıştır. (madde 13) 

✓ Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, 

Kanunun 376’ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı 

oranında indirim uygulanması yönünde değişiklik yapılmıştır. Daha önce bu indirim üçte 

bir oranında uygulanmaktaydı.  (madde 14) 

✓ 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere 

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalan, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından 

çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme 27/03/2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi 

uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (madde 

15)  

✓ VUK’ya eklenen Geçici 30’uncu madde ile yatınm, Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (madde 16) (1/5/2018 

tarihinde yürürlüğe girecektir)  

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununda yer alan minibüs ve otobüs tanımlanna uyum sağlanmıştır. Bu kapsamda 

minibüs yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan, otobüs ise 

yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan araç olarak tanınlanmıştır. 

Daha önce minibüs ile otobüs arasında sınır 15 kişi idi. (madde 17) (1.1.2019 tarihinde 

yürürlüğe girecektir) 

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak sadece elektrik motorlu 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletlerin 

197 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi 

tutarlarının %25'i oranında vergilendirileceği belirtilmiştir. (madde 18) (1.1.2019 

tarihinde yürürlüğe girecektir) 

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak sadece elektrik motorlu panel 

van ve motorlu karavanların 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların 

Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirileceği 

belirtilmiştir. (madde 19) (1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak 11 inci maddesine sadece 

elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmiştir. (madde 20) (1.1.2019 

tarihinde yürürlüğe girecektir) 
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✓ Harçlar Kanununda değişiklik yapılarak açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk 

yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen 

kararlarda 35,90 TL harç alınacağı belirtilmiştir. (madde 22) 

✓ Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, 

elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin 

inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan 

mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. (madde 29) 

(1.4.2018 tarihinden yürürlüğe girecektir) 

✓ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile 

birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

(madde 30) 

✓ 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi 

mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine 

kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir. (madde 31) (1.5.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

✓ 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen 

Geçici 35’inci madde ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız 

spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri 

ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin sporculara yaptıkları ücret 

ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisinin, kanuni süresi içerisinde beyan edilip 

ödenmesinden sonra bu kesintilerin spor kulüplerince veya sermaye şirketlerince 

oluşturulan özel bir hesaba ilgili vergi dairesi tarafından beş işgünü içinde aktarılmasına 

yönelik düzenleme yapılmıştır. (madde 35)(1.5.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

✓ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

(madde 51) 

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeleri 

değiştirilmiştir.  Ekli listeler kapsamına giren mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli 

(TGTC)'nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibarıyla 

tespit edilmiştir. 

✓ ÖTV Kanunu (IV) sayılı listedeki 9302.00.00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer 

alan malların Savunma Sanayii Müsteşarlığına teslimi veya Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı tarafından ithali ÖTV'den istisna edildiği belirtildi. (madde 57) 

✓ ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı 

teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda 

yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi 

durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. (madde 59) 

✓ ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki 

radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün 
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olmadığından, yapılan düzenleme ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler 

üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim 

vergisinin belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 

87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesine 

yönelik düzenleme yapılmıştır.(madde 60)(1.4.2018 tarihinden yürürlüğe girecektir) 

✓ Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin düzenleme 

1/1/2019 tarihinden (1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 

1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere), geçerli olmak üzere yürürlükten 

kaldırılmıştır. (madde 74) 

✓ Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlardan Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alanları 

31/12/2019 tarihine kadar doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden gerçek ve 

tüzel kişiler adına 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan 

motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları 

ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin 

edilecektir.(madde 88) 

✓ 7103 sayılı Kanunun geçici 1'nci maddesi ile hurda indirimi olarak nitelendirilebilecek 

bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 31/12/2019 tarihine kadar, Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında 

yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek 

veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan 

veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya 

çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan 

araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk 

iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere 

araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına 

esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilecektir. 

(geçici madde 1) 

 

Yapılan değişikliklere, düzenlemelerin önceki hali ile birlikte aşağıda karşılaştırmalı olarak yer 

verilmiştir. 7103 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesi farklı yürürlük tarihleri belirlediğinden hangi 

düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine dikkat edilmesi gerekmektedir.  
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Düzenlemenin İlk Hali 
7103 Sayılı Kanun  ile 

Yapılan Değişiklik 
Düzenlemenin Son Hali Gerekçe 

 MADDE 2- 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanuna 74’üncü 

maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

74/A maddesi eklenmiştir. 

“Bazı hallerde haczin 

kaldırılması 

 MADDE 74/A- Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince haczedilen mal 

üzerindeki hacizler 

aşağıdaki şartların 

sağlanması halinde 

kaldırılır. 

1. Mahcuz malın bu 

Kanunun 10 uncu 

maddesinin birinci 

fıkrasının (5) numaralı 

bendinde sayılan 

mallardan olması. 

2. Mahcuz mala biçilen 

değer ile %10 fazlasının, ilk 

sırada haciz tatbik eden 

tahsil dairesine ödenmesi 

(Şu kadar ki, madde 

kapsamında ödenecek 

tutar, Maliye Bakanlığına 

bağlı tahsil dairelerine olan 

ödeme zamanı gelmiş, tecil 

edilmiş veya muacceliyet 

kesbetmiş borçların 

toplamından fazla olamaz.). 

3. Mahcuz mala ilişkin 

“Bazı hallerde haczin 

kaldırılması 

 MADDE 74/A- Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince haczedilen mal 

üzerindeki hacizler 

aşağıdaki şartların 

sağlanması halinde 

kaldırılır. 

1. Mahcuz malın bu 

Kanunun 10 uncu 

maddesinin birinci 

fıkrasının (5) numaralı 

bendinde sayılan mallardan 

olması. 

2. Mahcuz mala biçilen 

değer ile %10 fazlasının, ilk 

sırada haciz tatbik eden 

tahsil dairesine ödenmesi 

(Şu kadar ki, madde 

kapsamında ödenecek 

tutar, Maliye Bakanlığına 

bağlı tahsil dairelerine olan 

ödeme zamanı gelmiş, tecil 

edilmiş veya muacceliyet 

kesbetmiş borçların 

toplamından fazla olamaz.). 

3. Mahcuz mala ilişkin 

takip masraflarının ayrıca 

ödenmesi. 

4. Hacze karşı dava 

açılmaması veya açılmış 

davalardan vazgeçilmesi. 

Haczedilen malın değer 

tespiti bu Kanun 

MADDE 2- 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanuna 

göre amme borçlusunun 

borcuna yetecek 

miktardaki mallarının 

haczedilerek paraya 

çevrilmesi, cebren tahsil 

şekilleri arasında yer 

almaktadır. Anılan Kanun, 

kural olarak hacizli menkul 

ve gayrimenkul malların 

açık artırma usulü ile 

satılarak paraya çevrilmesi, 

menkul malların ise 

Kanunda öngörülmüş sınırlı 

hallerde pazarlık usulü ile 

satılabilmesi esasını 

getirmektedir. 

Madde ile icra yoluyla 

yapılan satışlardan elde 

edilen sonuçlar dikkate 

alınarak, amme 

borçlusunun hacizli malı 

üzerinde tasarrufuna 

imkân verilmek suretiyle 

kamu alacaklarının 

tahsilatında etkinliğin 

artırılması amaçlanmakta, 

haczedilen malların 6183 

sayılı Kanuna göre tespit 

edilen değeri esas alınmak 

suretiyle tahsilat yapılması 

ve buna bağlı olarak haczin 

kaldrnlabilmesine imkân 



 
 
  

          
 

     

                                    
 

   28.03.2018/55-8 

takip masraflarının ayrıca 

ödenmesi. 

4. Hacze karşı dava 

açılmaması veya açılmış 

davalardan vazgeçilmesi. 

Haczedilen malın değer 

tespiti bu Kanun 

hükümlerine göre yapılır. 

Ancak, menkul mallar için 

her halükarda tahsil 

dairesince bilirkişiye değer 

biçtirilir. 

Bu madde kapsamında 

haczin kaldırılması halinde 

aynı mala, haczin 

kaldırıldığı tarihten itibaren 

üç ay müddetle Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince, bu Kanunun 

13’üncü maddesi 

hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, haciz tatbik 

edilemez. Bu hüküm, haczi 

kaldırılan malın üçüncü 

şahıslar tarafından amme 

borçlusu lehine teminat 

olarak gösterilen mal 

olması halinde, üçüncü 

şahsın bu Kanun 

kapsamına giren borçları 

için uygulanmaz. 

Bu madde hükmünden 

yararlanmak üzere 

başvuruda bulunarak 

hacze karşı açtığı 

davalardan vazgeçen 

borçlunun, haczi kaldırılan 

mal ile ilgili açtığı davalar 

mahkemelerce incelenmez; 

hükümlerine göre yapılır. 

Ancak, menkul mallar için 

her halükarda tahsil 

dairesince bilirkişiye değer 

biçtirilir. 

Bu madde kapsamında 

haczin kaldırılması halinde 

aynı mala, haczin 

kaldırıldığı tarihten itibaren 

üç ay müddetle Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince, bu Kanunun 

13’üncü maddesi 

hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, haciz tatbik 

edilemez. Bu hüküm, haczi 

kaldırılan malın üçüncü 

şahıslar tarafından amme 

borçlusu lehine teminat 

olarak gösterilen mal 

olması halinde, üçüncü 

şahsın bu Kanun 

kapsamına giren borçları 

için uygulanmaz. 

Bu madde hükmünden 

yararlanmak üzere 

başvuruda bulunarak 

hacze karşı açtığı 

davalardan vazgeçen 

borçlunun, haczi kaldırılan 

mal ile ilgili açtığı davalar 

mahkemelerce incelenmez; 

herhangi bir sebeple 

incelenir ve karara 

bağlanırsa bu karar 

hükümsüz sayılır. 

Tahsil edilen paralar, söz 

konusu malın aynından 

doğan motorlu taşıtlar 

verilmektedir. 

Düzenleme, Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince 6183 sayılı 

Kanuna göre haczedilen 

malların, aynı Kanuna göre 

tespit edilen değerinin 

%10 fazlasıyla birlikte 

ödenmesi ve maddede 

belirtilen diğer şartların da 

sağlanması kaydıyla, 

mahcuz mal üzerine tatbik 

edilen hacizlerin kaldırılması 

ve üç ay süreyle aynı mal 

üzerine tahsil dairelerince 

haciz konulmamasmı 

sağlamaktadır. Madde ile 

ayrıca bu hükmün, haczi 

kaldırılan malın üçüncü 

şahıslar tarafından amme 

borçlusu lehine teminat 

olarak gösterilen mal 

olması halinde, üçüncü 

şahsın 6183 sayılı Kanun 

kapsamına giren borçlan 

için uygulanmayacağı 

yönünde düzenleme 

yapılmaktadır. 
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herhangi bir sebeple 

incelenir ve karara 

bağlanırsa bu karar 

hükümsüz sayılır. 

Tahsil edilen paralar, söz 

konusu malın aynından 

doğan motorlu taşıtlar 

vergisi ve bu vergiye bağlı 

fer’i alacaklar ile vergi 

cezalarına, mahcuz mala 

haciz tatbik etmiş 

dairelerin sırasıyla; takip 

konusu olan, muaccel hale 

gelmiş bulunan, ödeme 

zamanı gelmiş henüz 

vadesi geçmemiş olan ve 

tecil edilmiş bulunan 

alacaklarına, haciz sırasına 

göre mahsup edildikten 

sonra haciz tatbik etmemiş 

dairelerin bu fıkrada 

belirtilen alacaklarına 

garameten taksim edilir. 

Bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul 

ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenir.” 

 

vergisi ve bu vergiye bağlı 

fer’i alacaklar ile vergi 

cezalarına, mahcuz mala 

haciz tatbik etmiş 

dairelerin sırasıyla; takip 

konusu olan, muaccel hale 

gelmiş bulunan, ödeme 

zamanı gelmiş henüz 

vadesi geçmemiş olan ve 

tecil edilmiş bulunan 

alacaklarına, haciz sırasına 

göre mahsup edildikten 

sonra haciz tatbik etmemiş 

dairelerin bu fıkrada 

belirtilen alacaklarına 

garameten taksim edilir. 

Bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul 

ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenir.” 

 

Vergiden muaf esnaf: 

Madde 9 – (Değişik: 

24/12/1980-2361/4 

md.) 

(Değişik birinci cümle: 

22/7/1998 - 4369/26 

md.) Ticaret ve sanat 

erbabından aşağıda 

yazılı şekil ve suretle 

çalışanlar gelir 

vergisinden muaftır. 

MADDE 3- 31/12/1960 

tarihli ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 9’uncu 

maddesinin birinci fıkrasına 

(8) numaralı bendinden 

sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bent eklenmiş ve 

mevcut (9) numaralı bent 

(10) numaralı bent olarak 

teselsül ettirilmiştir. 

“9. 14/3/2013 tarihli ve 

Vergiden muaf esnaf: 

 

Madde 9 – (Değişik: 

24/12/1980-2361/4 md.) 

(Değişik birinci cümle: 

22/7/1998 - 4369/26 

md.) Ticaret ve sanat 

erbabından aşağıda yazılı 

şekil ve suretle çalışanlar 

gelir vergisinden muaftır. 

 … 

MADDE 3- Madde ile, 

yenilenebilir enerji 

kaynaklarından en üst 

düzeyde istifade etme 

hedefi doğrultusunda 

elektrik enerjisi 

üretiminin teşvik 

edilmesi amacıyla, sahibi 

oldukları veya kira ile 

kullandıkları meskenlerde, 

6446 sayılı Kanunun 14 
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 … 

9. (Ek: 31/5/2012-

6322/4 md.) 

Yukarıdaki bentlerde 

sözü edilen işlere 

benzerlik gösterdikleri 

Maliye Bakanlığınca 

kabul edilen ticaret ve 

sanat işleri ile iştigal 

edenler. 

(İkinci fıkra Mülga: 

22/7/1998 - 4369/26 

md.) 

(Üçüncü fıkra mülga: 

11/8/1999 - 4444/14 

md.; Yeniden 

düzenleme: 

28/3/2007-5615/1 

md.) Ticarî, ziraî veya 

meslekî kazancı 

dolayısı ile gerçek 

usûlde Gelir Vergisine 

tâbi olanlar ile yukarıda 

sayılan işleri Gelir ve 

Kurumlar Vergisi 

mükelleflerine bağlılık 

arz edecek şekilde 

yapanlar esnaf 

muaflığından 

faydalanamazlar. 

(Ek fıkra: 22/7/1998 - 

4369/26 md.) Esnaf 

muaflığı şartlarını 

topluca taşıyanlar bu 

muaflıktan 

yararlanabilmek için 

ilgili esnaf odasına kayıt 

olmak ve durumlarını 

tevsik etmek suretiyle 

6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu uyarınca 

lisanssız yürütülebilecek 

faaliyetler kapsamında 

yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı elektrik 

enerjisi üretimi amacıyla, 

sahibi oldukları veya 

kiraladıkları konutların çatı 

ve/veya cephelerinde 

kurdukları kurulu gücü 

azami 10 kW’a kadar (10 

kW dâhil) olan (Kat 

maliklerince ana 

gayrimenkulün ortak 

elektrik enerjisi ihtiyacının 

karşılanması amacıyla 

kurulan dâhil) yalnızca bir 

üretim tesisinden üretilen 

elektrik enerjisinin ihtiyaç 

fazlasını son kaynak 

tedarik şirketine satanlar 

(Bu bendin 

uygulanmasında üçüncü 

fıkra hükmü dikkate 

alınmaz.);” 

 

 

“9. 14/3/2013 tarihli ve 

6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu uyarınca 

lisanssız yürütülebilecek 

faaliyetler kapsamında 

yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı elektrik 

enerjisi üretimi amacıyla, 

sahibi oldukları veya 

kiraladıkları konutların çatı 

ve/veya cephelerinde 

kurdukları kurulu gücü 

azami 10 kW’a kadar (10 

kW dâhil) olan (Kat 

maliklerince ana 

gayrimenkulün ortak 

elektrik enerjisi ihtiyacının 

karşılanması amacıyla 

kurulan dâhil) yalnızca bir 

üretim tesisinden üretilen 

elektrik enerjisinin ihtiyaç 

fazlasını son kaynak 

tedarik şirketine satanlar 

(Bu bendin 

uygulanmasında üçüncü 

fıkra hükmü dikkate 

alınmaz.);” 

 

10. (Ek: 31/5/2012-

6322/4 md.) Yukarıdaki 

bentlerde sözü edilen işlere 

benzerlik gösterdikleri 

Maliye Bakanlığınca kabul 

edilen ticaret ve sanat işleri 

ile iştigal edenler. 

(İkinci fıkra Mülga: 

22/7/1998 - 4369/26 

md.) 

üncü maddesi hükümlerine 

göre lisanssız 

yürütülebilecek faaliyetler 

kapsamında kurdukları, 

çatı ve cephe uygulamalı 

yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı ve 

kurulu gücü azami 10 kW 

(10 kW dahil) olan, elektrik 

üretim tesisinden 

ürettikleri elektrik enerjisini 

son kaynak tedarik 

şirketlerine satan gerçek 

kişiler, gelir vergisinden 

muaf esnaf kapsamına 

alınmaktadır. Madde 

kapsamına giren birden 

fazla üretim tesisine sahip 

olanların, söz konusu 

muafiyetten 

yararlanabilmeleri için, bir 

yıl içinde tüm tesislerinden 

üretip satabilecekleri 

elektrik enerjisi miktarının 

tespitinde de 10 kW'lık (10 

kW dahil) sınır göz önünde 

bulundurulacaktır. Bu 

şekilde ürettikleri elektriği 

son kaynak tedarik 

şirketlerine satan gerçek 

kişilerin, belge düzenleme, 

defter tutma, beyanname 

verme yükümlülüğü 

olmayacak, satış yapan 

kişiye son kaynak tedarik 

şirketi gider pusulası 

düzenlemek suretiyle 

ödemelerini tevsik 

edecektir. 
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belediyeden "Esnaf 

Muaflığı Belgesi" almak 

zorundadırlar. (Mülga 

hükümler: 11/8/1999 - 

4444/14 md.) 

(Ek fıkra: 22/7/1998 - 

4369/26 md.) Esnaf 

muaflığından 

faydalananlar 

faaliyetleri ile ilgili 

olarak satın aldıkları 

mallara ve giderlerine 

ilişkin, gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinden 

aldıkları belgeleri 

saklamak 

zorundadırlar. Vergi 

Usul Kanunu 

hükümlerine göre 

yoklamaya yetkililer 

veya yoklamaya 

yetkililerle birlikte 

belediye zabıtalarınca 

müştereken yapılan 

denetimlerde, vergiden 

muaf esnafın bir takvim 

yılı içinde bir defa mal 

alış ve giderlerine ilişkin 

belgeleri yanında 

bulundurmadığının veya 

bulundurduğu belgenin 

satışını yaptığı mal ve 

hizmetle ilişkisinin 

olmadığının tespiti 

halinde, "Esnaf Muaflığı 

Belgesi" iptal edilir. 

Belgesi iptal 

edilenlerden muaflık 

şartlarını taşıyanlar, 

(Üçüncü fıkra mülga: 

11/8/1999 - 4444/14 

md.; Yeniden düzenleme: 

28/3/2007-5615/1 md.) 

Ticarî, ziraî veya meslekî 

kazancı dolayısı ile gerçek 

usûlde Gelir Vergisine tâbi 

olanlar ile yukarıda sayılan 

işleri Gelir ve Kurumlar 

Vergisi mükelleflerine 

bağlılık arz edecek şekilde 

yapanlar esnaf 

muaflığından 

faydalanamazlar. 

(Ek fıkra: 22/7/1998 - 

4369/26 md.) Esnaf 

muaflığı şartlarını topluca 

taşıyanlar bu muaflıktan 

yararlanabilmek için ilgili 

esnaf odasına kayıt olmak 

ve durumlarını tevsik 

etmek suretiyle 

belediyeden "Esnaf Muaflığı 

Belgesi" almak 

zorundadırlar. (Mülga 

hükümler: 11/8/1999 - 

4444/14 md.) 

(Ek fıkra: 22/7/1998 - 

4369/26 md.) Esnaf 

muaflığından faydalananlar 

faaliyetleri ile ilgili olarak 

satın aldıkları mallara ve 

giderlerine ilişkin, gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerinden aldıkları 

belgeleri saklamak 

zorundadırlar. Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre 

yoklamaya yetkililer veya 
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aynı faaliyete devam 

etmek istemeleri 

halinde yeniden belge 

almak zorundadırlar. 

 

yoklamaya yetkililerle 

birlikte belediye 

zabıtalarınca müştereken 

yapılan denetimlerde, 

vergiden muaf esnafın bir 

takvim yılı içinde bir defa 

mal alış ve giderlerine 

ilişkin belgeleri yanında 

bulundurmadığının veya 

bulundurduğu belgenin 

satışını yaptığı mal ve 

hizmetle ilişkisinin 

olmadığının tespiti halinde, 

"Esnaf Muaflığı Belgesi" 

iptal edilir. Belgesi iptal 

edilenlerden muaflık 

şartlarını taşıyanlar, aynı 

faaliyete devam etmek 

istemeleri halinde yeniden 

belge almak zorundadırlar. 

 

Müteferrik İstisnalar 

Ücretlerde: 

Madde 23 – (Değişik: 

24/12/1980 - 

2361/17 md.) 

Aşağıda yazılı ücretler 

Gelir Vergisinden 

istisna edilmiştir. 

… 

MADDE 4- 193 sayılı 

Kanunun 23’üncü 

maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“16. İşverenlerce, kadın 

hizmet erbabına kreş ve 

gündüz bakımevi hizmeti 

verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatler (İşverenlerce bu 

hizmetlerin verilmediği 

durumlarda, ödemenin 

doğrudan bu hizmetleri 

sağlayan gelir veya 

kurumlar vergisi 

mükelleflerine yapılması 

şartıyla, her bir çocuk için 

aylık, asgarî ücretin aylık 

brüt tutarının %15’ini 

Müteferrik İstisnalar 

Ücretlerde: 

Madde 23 – (Değişik: 

24/12/1980 - 2361/17 

md.) 

 Aşağıda yazılı 

ücretler Gelir Vergisinden 

istisna edilmiştir. 

… 

“16. İşverenlerce, kadın 

hizmet erbabına kreş ve 

gündüz bakımevi hizmeti 

verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatler (İşverenlerce bu 

hizmetlerin verilmediği 

durumlarda, ödemenin 

doğrudan bu hizmetleri 

sağlayan gelir veya 

MADDE 4- Madde ile, 

kadınların çalışma hayatına 

katılmasının teşviki 

amacıyla, işverenlerce okul 

öncesi çağındaki çocuklar 

için verilen ve ücretin bir 

parçası olan kreş ve 

gündüz bakımevi 

hizmetinin vergi dışı 

bırakılması sağlanmaktadır. 

Düzenlemede, işverenlerce 

kadın hizmet erbabına kreş 

ve gündüz bakımevi 

hizmeti verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatler ile 

işverenler tarafından söz 

konusu hizmetin işyerinde 

verilmemesi durumunda 
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aşmamak üzere bu 

istisnadan yararlanılır. Kreş 

ve gündüz bakımevi 

hizmetini sağlayanlara 

yapılan ödemelerin 

belirlenen istisna tutarını 

aşan kısmı ile hizmet 

erbabına bu amaçla 

nakden yapılan ödemeler 

ve sağlanan menfaatler 

ücret olarak vergilendirilir. 

Bu bentte yer alan %15 

oranını, asgarî ücretin aylık 

brüt tutarının %50’sine 

kadar artırmaya ve kanuni 

seviyesine getirmeye 

Bakanlar Kurulu, bu 

istisnanın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.).” 

 

kurumlar vergisi 

mükelleflerine yapılması 

şartıyla, her bir çocuk için 

aylık, asgarî ücretin aylık 

brüt tutarının %15’ini 

aşmamak üzere bu 

istisnadan yararlanılır. Kreş 

ve gündüz bakımevi 

hizmetini sağlayanlara 

yapılan ödemelerin 

belirlenen istisna tutarını 

aşan kısmı ile hizmet 

erbabına bu amaçla 

nakden yapılan ödemeler 

ve sağlanan menfaatler 

ücret olarak vergilendirilir. 

Bu bentte yer alan %15 

oranını, asgarî ücretin aylık 

brüt tutarının %50’sine 

kadar artırmaya ve kanuni 

seviyesine getirmeye 

Bakanlar Kurulu, bu 

istisnanın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.).” 

 

kadın hizmet erbabına aylık 

olarak, asgari ücretin aylık 

brüt tutarının % 15'ini 

geçmemek üzere sağlanan 

kreş ve gündüz bakımevi 

yardımları ücret istisnası 

kapsamına alınmaktadır. 

Ödemenin çalışanlara 

nakden yapılmadan kreş 

ve gündüz bakımevi 

hizmeti sağlayan gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerine doğrudan 

yapılması gerekmekte olup, 

hizmet bedelinin belirlenen 

tutan aşması halinde aşan 

kısım ücret olarak 

vergilendirilecektir. Ayrıca, 

kadın hizmet erbabına kreş 

ve gündüz bakımevi 

yardımı gibi adlar altında 

nakden yapılan ödemeler 

ve bu amaçla sağlanan 

diğer menfaatler istisna 

kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

 

Tazminat ve 

yardımlarda: (1)(2) 

Madde 25 – Aşağıda 

yazılı tazminat ve 

yardımlar Gelir 

Vergisinden 

müstesnadır: 

 … 

7. (Değişik: 

 17/10/1980 - 2320/2 

md.) 1475 ve 854 sayılı 

kanunlara göre 

MADDE 5- 193 sayılı 

Kanunun 25 inci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (7) numaralı 

bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“7. a) 25/8/1971 tarihli ve 

1475 sayılı İş Kanunu ve 

20/4/1967 tarihli ve 854 

sayılı Deniz İş Kanununa 

göre ödenmesi gereken 

kıdem tazminatlarının 

Tazminat ve yardımlarda: 

(1)(2) 

Madde 25 – Aşağıda yazılı 

tazminat ve yardımlar Gelir 

Vergisinden müstesnadır: 

… 

“7. a) 25/8/1971 tarihli ve 

1475 sayılı İş Kanunu ve 

20/4/1967 tarihli ve 854 

sayılı Deniz İş Kanununa 

göre ödenmesi gereken 

kıdem tazminatlarının 

MADDE 5- Madde ile, 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 

25 inci maddesinin birinci 

fıkrasının yeniden 

düzenlenen (7) numaralı 

bendi ile 1475, 854 ve 

5953 sayılı Kanunlara 

göre ödenen kıdem 

tazminatlarından istisna 

edilen tutarlar aynen 

korunmaktadır. 

Madde ile ayrıca, hizmet 
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ödenmesi gereken 

kıdem tazminatlarının 

tamamı ile 5953 sayılı 

Kanuna göre ödenen 

kıdem tazminatlarının 

hizmet erbabının 24 

aylığını aşmayan 

miktarları (hizmet ifa 

etmeksizin ödenen 

ücretler tazminat 

sayılmaz.) 

 

tamamı ile 13/6/1952 

tarihli ve 5953 sayılı Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla 

Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanuna göre 

ödenen kıdem 

tazminatlarının hizmet 

erbabının 24 aylığını 

aşmayan miktarları (Hizmet 

ifa etmeksizin ödenen 

ücretler tazminat 

sayılmaz.); 

b) Hizmet erbabının tabi 

olduğu mevzuata göre bu 

bendin (a) alt bendinde 

belirtilen istisna tutarının 

hesabında dikkate alınmak 

şartıyla, hizmet sözleşmesi 

sona erdikten sonra;  

karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında 

ödenen tazminatlar, iş 

kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi çeşitli 

adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımlar (Bu 

bendin uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.);” 

 

tamamı ile 13/6/1952 

tarihli ve 5953 sayılı Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla 

Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanuna göre 

ödenen kıdem 

tazminatlarının hizmet 

erbabının 24 aylığını 

aşmayan miktarları (Hizmet 

ifa etmeksizin ödenen 

ücretler tazminat 

sayılmaz.); 

b) Hizmet erbabının tabi 

olduğu mevzuata göre bu 

bendin (a) alt bendinde 

belirtilen istisna tutarının 

hesabında dikkate alınmak 

şartıyla, hizmet sözleşmesi 

sona erdikten sonra;  

karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında 

ödenen tazminatlar, iş 

kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi çeşitli 

adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımlar (Bu 

bendin uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.);” 

 

sözleşmesi sona erdikten 

sonra hizmet erbabına, 

karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında 

ödenen tazminatlar, iş 

kaybı tazminatları, iş 

sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları 

gibi adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımların, 

çalışanın tabi olduğu 

mevzuata göre kıdem 

tazminatına ilişkin söz 

konusu istisna tutarın 

hesabında dikkate 

alınması gerektiği 

hususuna açıklık 

getirilmektedir. Böylece, 

anılan Kanunlar uyarınca 

ödenecek kıdem 

tazminatlarından istisna 

edilecek tutar hesap 

edilirken, metne eklenen 

(7) numaralı bendin (b) 

alt bendinde sayılan 

ödemeler de dahil 

edilerek, ödemeler 

toplamı üzerinden istisna 

uygulanması, istisnayı 

aşan tutarların ise ücret 

olarak gelir vergisine tabi 

tutulması 

sağlanmaktadır. 
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Diğer taraftan madde ile, 

Maliye Bakanlığına (7) 

numaralı bendin 

uygulamasına ilişkin usul 

ve esas belirleme yetkisi 

verilmektedir. 

Asgarî geçim indirimi 

Madde 32 – (Mülga: 

4/12/1985 – 

3239/138 md.; 

Yeniden düzenleme: 

28/3/2007-5615/2 

md.) 

Ücretin gerçek usûlde 

vergilendirilmesinde 

asgarî geçim indirimi 

uygulanır.  

Asgarî geçim indirimi; 

ücretin elde edildiği 

takvim yılı başında 

geçerli olan ve sanayi 

kesiminde çalışan 16 

yaşından büyük işçiler 

için uygulanan asgarî 

ücretin yıllık brüt 

tutarının; mükellefin 

kendisi için %50’si, 

çalışmayan ve herhangi 

bir geliri olmayan eşi 

için %10’u, çocukların 

her biri için ayrı ayrı 

olmak üzere; ilk iki 

çocuk için %7,5, 

üçüncü çocuk için %10, 

diğer çocuklar için 

%5’idir. Gelirin kısmî 

döneme ait olması 

halinde, ay kesirleri tam 

ay sayılmak suretiyle bu 

MADDE 6- 193 sayılı 

Kanunun 32’nci 

maddesine dördüncü 

fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“Net ücretleri, bu Kanunun 

103 üncü maddesinde 

yazılı tarife nedeniyle bu 

maddedeki esaslara göre 

sadece kendisi için asgarî 

geçim indirimi hesaplanan 

asgarî ücretlilere, içinde 

bulunulan yılın Ocak ayına 

ilişkin ödenen net ücretin 

(ilgili yılda geçerli asgarî 

ücretin dönemsel olarak 

farklı tutarlarda belirlenmiş 

olması halinde, yeni asgarî 

ücretin geçerli olduğu aylar 

için artışın uygulandığı ilk 

aydaki ücret üzerinden 

Kanunun 103 üncü 

maddesinde yer alan 

tarifenin ilk dilimindeki 

oran baz alınarak 

hesaplanan net ücretin) 

altında kalanlara, bu tutar 

ile bu tutarın altında 

kalındığı aylara ilişkin 

olarak aylık hesaplanan net 

ücreti arasındaki fark tutar, 

ücretlinin asgarî geçim 

Asgarî geçim indirimi 

Madde 32 – (Mülga: 

4/12/1985 - 3239/138 

md.; Yeniden düzenleme: 

28/3/2007-5615/2 md.) 

Ücretin gerçek usûlde 

vergilendirilmesinde asgarî 

geçim indirimi uygulanır.  

Asgarî geçim indirimi; 

ücretin elde edildiği takvim 

yılı başında geçerli olan ve 

sanayi kesiminde çalışan 

16 yaşından büyük işçiler 

için uygulanan asgarî 

ücretin yıllık brüt tutarının; 

mükellefin kendisi için 

%50’si, çalışmayan ve 

herhangi bir geliri olmayan 

eşi için %10’u, çocukların 

her biri için ayrı ayrı olmak 

üzere; ilk iki çocuk için 

%7,5, üçüncü çocuk için 

%10, diğer çocuklar için 

%5’idir. Gelirin kısmî 

döneme ait olması halinde, 

ay kesirleri tam ay sayılmak 

suretiyle bu süreye isabet 

eden indirim tutarları esas 

alınır. Asgarî geçim indirimi, 

bu fıkraya göre belirlenen 

tutar ile 103’üncü 

maddedeki gelir vergisi 

tarifesinin birinci gelir 

MADDE 6- Madde ile, 

bekar ve çocuksuz bir 

asgari ücretlinin durumu 

esas alınmak suretiyle, 

gerek bu durumdaki 

ücretlilerin gerekse net 

ücreti vergi tarifesi 

uygulanması nedeniyle 

içinde bulunulan yılın 

Ocak ayma ilişkin ödenen 

net ücretin altında 

kalanların, net 

ücretlerinde meydana 

gelen bu azalmayı telafi 

edecek şekilde asgari 

geçim indirimi ilave 

edilmesi sağlanmaktadır. 
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süreye isabet eden 

indirim tutarları esas 

alınır. Asgarî geçim 

indirimi, bu fıkraya göre 

belirlenen tutar ile 103 

üncü maddedeki gelir 

vergisi tarifesinin birinci 

gelir dilimine uygulanan 

oranın çarpılmasıyla 

bulunan tutarın, 

hesaplanan vergiden 

mahsup edilmesi 

suretiyle uygulanır. 

Mahsup edilecek 

kısmın fazla olması 

halinde iade yapılmaz. 

İndirimin 

uygulamasında "çocuk" 

tabiri, mükellefle 

birlikte oturan veya 

mükellef tarafından 

bakılan (nafaka 

verilenler, evlat 

edinilenler ile ana veya 

babasını kaybetmiş 

torunlardan mükellefle 

birlikte oturanlar dâhil) 

18 yaşını veya tahsilde 

olup 25 yaşını 

doldurmamış çocukları, 

"eş" tabiri ise, 

aralarında yasal evlilik 

bağı bulunan kişileri 

ifade eder.  

İndirim tutarının 

tespitinde mükellefin, 

gelirin elde edildiği 

tarihteki medenî hali ve 

aile durumu esas alınır. 

indirimine ayrıca ilave 

edilir. Bu fıkrada geçen net 

ücret, yasal kesintiler 

sonrası ücret tutarına 

asgarî geçim indiriminin 

ilavesi sonucu oluşan 

ücreti ifade eder.” 

 

dilimine uygulanan oranın 

çarpılmasıyla bulunan 

tutarın, hesaplanan 

vergiden mahsup edilmesi 

suretiyle uygulanır. Mahsup 

edilecek kısmın fazla 

olması halinde iade 

yapılmaz. 

İndirimin uygulamasında 

"çocuk" tabiri, mükellefle 

birlikte oturan veya 

mükellef tarafından bakılan 

(nafaka verilenler, evlat 

edinilenler ile ana veya 

babasını kaybetmiş 

torunlardan mükellefle 

birlikte oturanlar dâhil) 18 

yaşını veya tahsilde olup 

25 yaşını doldurmamış 

çocukları, "eş" tabiri ise, 

aralarında yasal evlilik bağı 

bulunan kişileri ifade eder.  

İndirim tutarının tespitinde 

mükellefin, gelirin elde 

edildiği tarihteki medenî 

hali ve aile durumu esas 

alınır. İndirim, yukarıdaki 

oranlara göre hesaplanan 

tutarları aşmamak kaydıyla, 

ücret geliri elde eden aile 

fertlerinden her biri için ayrı 

ayrı, çocuklar için eşlerden 

yalnızca birisinin gelirine 

uygulanır. Boşananlar için 

indirim tutarının hesabında, 

nafakasını sağladıkları 

çocuk sayısı dikkate alınır.  
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İndirim, yukarıdaki 

oranlara göre 

hesaplanan tutarları 

aşmamak kaydıyla, 

ücret geliri elde eden 

aile fertlerinden her biri 

için ayrı ayrı, çocuklar 

için eşlerden yalnızca 

birisinin gelirine 

uygulanır. Boşananlar 

için indirim tutarının 

hesabında, nafakasını 

sağladıkları çocuk 

sayısı dikkate alınır.  

(Ek fıkra: 16/6/2009-

5904/2 md.) Ücretlerin 

vergilendirilmesinde 

asgari geçim indirimi 

uygulandıktan sonra, 

varsa teşvik amaçlı 

diğer indirim ve 

istisnalar dikkate alınır. 

 Bakanlar Kurulu, 

indirim konusu 

yapılacak toplam 

tutarın asgarî ücretin 

yıllık brüt tutarını 

aşmaması şartıyla ikinci 

fıkrada belirtilen asgarî 

geçim indirimi 

oranlarını artırmaya 

veya kanunî oranına 

kadar indirmeye 

yetkilidir.  

Asgarî geçim indiriminin 

uygulama dönemleri ve 

mahsup şekli ile diğer 

hususlara ilişkin usûl ve 

esaslar Maliye 

“Net ücretleri, bu Kanunun 

103 üncü maddesinde 

yazılı tarife nedeniyle bu 

maddedeki esaslara göre 

sadece kendisi için asgarî 

geçim indirimi hesaplanan 

asgarî ücretlilere, içinde 

bulunulan yılın Ocak ayına 

ilişkin ödenen net ücretin 

(ilgili yılda geçerli asgarî 

ücretin dönemsel olarak 

farklı tutarlarda belirlenmiş 

olması halinde, yeni asgarî 

ücretin geçerli olduğu aylar 

için artışın uygulandığı ilk 

aydaki ücret üzerinden 

Kanunun 103 üncü 

maddesinde yer alan 

tarifenin ilk dilimindeki 

oran baz alınarak 

hesaplanan net ücretin) 

altında kalanlara, bu tutar 

ile bu tutarın altında 

kalındığı aylara ilişkin 

olarak aylık hesaplanan net 

ücreti arasındaki fark tutar, 

ücretlinin asgarî geçim 

indirimine ayrıca ilave 

edilir. Bu fıkrada geçen net 

ücret, yasal kesintiler 

sonrası ücret tutarına 

asgarî geçim indiriminin 

ilavesi sonucu oluşan 

ücreti ifade eder.” 

 

(Ek fıkra: 16/6/2009-

5904/2 md.) Ücretlerin 

vergilendirilmesinde asgari 

geçim indirimi 
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Bakanlığınca belirlenir. 

 

uygulandıktan sonra, varsa 

teşvik amaçlı diğer indirim 

ve istisnalar dikkate alınır. 

Bakanlar Kurulu, indirim 

konusu yapılacak toplam 

tutarın asgarî ücretin yıllık 

brüt tutarını aşmaması 

şartıyla ikinci fıkrada 

belirtilen asgarî geçim 

indirimi oranlarını artırmaya 

veya kanunî oranına kadar 

indirmeye yetkilidir.  

Asgarî geçim indiriminin 

uygulama dönemleri ve 

mahsup şekli ile diğer 

hususlara ilişkin usûl ve 

esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenir. 

 

Ücretin tarifi: 

Madde 61 – (Değişik: 

24/12/1980 - 

2361/43 md.) 

Ücret, işverene tabi 

belirli bir işyerine bağlı 

olarak çalışanlara 

hizmet karşılığı verilen 

para ve ayınlar ile 

sağlanan ve para ile 

temsil edilebilen 

menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, 

tazminat, kasa 

tazminatı (Mali 

sorumluluk tazminatı), 

tahsisat, zam, avans, 

aidat, huzur hakkı, 

prim, ikramiye, gider 

karşılığı veya başka 

MADDE 7- 193 sayılı 

Kanunun 61 inci 

maddesinin üçüncü 

fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 

“7. Hizmet sözleşmesi sona 

erdikten sonra; karşılıklı 

sonlandırma sözleşmesi 

veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen 

tazminatlar, iş kaybı 

tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi çeşitli 

adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımlar.” 

 

Ücretin tarifi: 

Madde 61 – (Değişik: 

24/12/1980 - 2361/43 

md.) 

Ücret, işverene tabi belirli 

bir işyerine bağlı olarak 

çalışanlara hizmet karşılığı 

verilen para ve ayınlar ile 

sağlanan ve para ile temsil 

edilebilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, 

kasa tazminatı (Mali 

sorumluluk tazminatı), 

tahsisat, zam, avans, aidat, 

huzur hakkı, prim, ikramiye, 

gider karşılığı veya başka 

adlar altında ödenmiş 

olması veya bir ortaklık 

münasebeti niteliğinde 

olmamak şartı ile kazancın 

MADDE 7- Madde ile, 

hizmet erbabına hizmet 

sözleşmesi sona erdikten 

sonra, karşılıklı 

sonlandırma sözleşmesi 

veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen 

tazminatlar ile iş kaybı, iş 

sonu ve iş güvencesi 

tazminattan gibi çeşitli 

adlar altında yapılan 

ödeme ve yardımların 

ücret kapsamında olduğu 

hususu açıklığa 

kavuşturulmaktadır. 
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adlar altında ödenmiş 

olması veya bir ortaklık 

münasebeti niteliğinde 

olmamak şartı ile 

kazancın belli bir 

yüzdesi şeklinde tayin 

edilmiş bulunması onun 

mahiyetini değiştirmez. 

Bu kanunun 

uygulanmasında, 

aşağıda yazılı ödemeler 

de ücret sayılır. 

1. 23 üncü maddenin 

11 numaralı bendine 

göre istisna dışında 

kalan emeklilik, 

maluliyet, dul ve yetim 

aylıkları; 

2. Evvelce yapılmış 

veya gelecekte 

yapılacak hizmetler 

karşılığında verilen para 

ve ayınlarla sağlanan 

diğer menfaatler; 

3. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, İl genel meclisi 

ve belediye meclisi 

üyeleri ile özel 

kanunlarına veya idari 

kararlara göre kurulan 

daimi veya geçici bütün 

komisyonların üyelerine 

ve yukarıda sayılanlara 

benzeyen diğer 

kimselere bu sıfatları 

dolayısiyle ödenen veya 

sağlanan para, ayın ve 

menfaatler; 

4. Yönetim ve denetim 

belli bir yüzdesi şeklinde 

tayin edilmiş bulunması 

onun mahiyetini 

değiştirmez. 

Bu kanunun 

uygulanmasında, aşağıda 

yazılı ödemeler de ücret 

sayılır. 

1. 23 üncü maddenin 11 

numaralı bendine göre 

istisna dışında kalan 

emeklilik, maluliyet, dul ve 

yetim aylıkları; 

2. Evvelce yapılmış veya 

gelecekte yapılacak 

hizmetler karşılığında 

verilen para ve ayınlarla 

sağlanan diğer menfaatler; 

3. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, İl genel meclisi ve 

belediye meclisi üyeleri ile 

özel kanunlarına veya idari 

kararlara göre kurulan 

daimi veya geçici bütün 

komisyonların üyelerine ve 

yukarıda sayılanlara 

benzeyen diğer kimselere 

bu sıfatları dolayısiyle 

ödenen veya sağlanan 

para, ayın ve menfaatler; 

4. Yönetim ve denetim 

kurulları başkanı ve 

üyeleriyle tasfiye 

memurlarına bu sıfatları 

dolayısiyle ödenen veya 

sağlanan para, ayın ve 

menfaatler; 
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kurulları başkanı ve 

üyeleriyle tasfiye 

memurlarına bu 

sıfatları dolayısiyle 

ödenen veya sağlanan 

para, ayın ve 

menfaatler; 

5. (Değişik: 4/12/1985 

- 3239/53 md.) 

Bilirkişilere, resmi 

arabuluculara, 

eksperlere, spor 

hakemlerine ve her 

türlü yarışma jürisi 

üyelerine ödenen veya 

sağlanan para, ayın ve 

menfaatler; 

6. Sporculara transfer 

ücreti veya sair adlarla 

yapılan ödemeler ve 

sağlanan menfaatler. 

 

 

5. (Değişik: 4/12/1985 - 

3239/53 md.) Bilirkişilere, 

resmi arabuluculara, 

eksperlere, spor 

hakemlerine ve her türlü 

yarışma jürisi üyelerine 

ödenen veya sağlanan 

para, ayın ve menfaatler; 

6. Sporculara transfer 

ücreti veya sair adlarla 

yapılan ödemeler ve 

sağlanan menfaatler. 

7. Hizmet sözleşmesi sona 

erdikten sonra; karşılıklı 

sonlandırma sözleşmesi 

veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen 

tazminatlar, iş kaybı 

tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi çeşitli 

adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımlar.” 

 

Vergi mahremiyeti: 

Madde 5 – Aşağıda 

yazılı kimseler görevleri 

dolayısiyle, mükellefin 

ve mükellefle ilgili 

kimselerin şahıslarına, 

muamele ve hesap 

durumlarına, işlerine, 

işletmelerine, 

servetlerine veya 

mesleklerine mütaallik 

olmak üzere 

öğrendikleri sırları veya 

gizli kalması lazımgelen 

diğer hususları ifşa 

MADDE 8-  4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 5 inci 

maddesine beşinci 

fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından ilgili 

kanunları uyarınca 

mükelleflerden talep 

edilebilen, kurum ve 

kuruluşların görevleriyle 

doğrudan ilgili ve 

görevlerinin ifası için 

Vergi mahremiyeti: 

Madde 5 – Aşağıda yazılı 

kimseler görevleri 

dolayısiyle, mükellefin ve 

mükellefle ilgili kimselerin 

şahıslarına, muamele ve 

hesap durumlarına, 

işlerine, işletmelerine, 

servetlerine veya 

mesleklerine mütaallik 

olmak üzere öğrendikleri 

sırları veya gizli kalması 

lazımgelen diğer hususları 

ifşa edemezler ve 

kendilerinin veya üçüncü 

MADDE 8- Madde ile, 

kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

ilgili kanunlarına 

istinaden mükelleflerden 

talep edilebilen ve bu 

kurum ve kuruluşların 

görevlerinin ifası için 

zorunlu ve süreklilik arz 

eden bilgilerin, bu kurum 

ve kuruluşlara 

verilmesinin vergi 

mahremiyetinin ihlali 

sayılmayacağına yönelik 

düzenlenme yapılmakta, 
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edemezler ve 

kendilerinin veya 

üçüncü şahısların 

nef'ine kullanamazlar; 

1. Vergi muameleleri ve 

incelemeleri ile uğraşan 

memurlar; 

2. (Değişik: 

23/6/1982-2686/1 

md.) Vergi 

mahkemeleri, bölge 

idare mahkemeleri ve 

Danıştayda görevli 

olanlar; 

3. Vergi kanunlarına 

göre kurulan 

komisyonlara iştirak 

edenler; 

4. Vergi işlerinde 

kullanılan bilirkişiler. 

Bu yasak, yukarıda 

yazılı kimseler, bu 

görevlerinden ayrılsalar 

dahi devam eder. 

(Ek: 26/6/1964-485/1 

Md.; Değişik: 

30/12/1980-2365/2 

md.) Ancak, vergi 

güvenliğini sağlamak 

amacıyla Gelir Vergisi 

mükelleflerinin yıllık 

Gelir Vergisi, sermaye 

şirketlerinin Kurumlar 

Vergisi 

beyanamelerinde 

gösterdikleri matrahları 

(zarar dahil) ve 

beyanları üzerinden 

tarh olunan Gelir ve 

zorunluluk ve süreklilik arz 

eden bilgilerin, bu kurum 

ve kuruluşlara verilmesi 

vergi mahremiyetinin ihlali 

sayılmaz. Bu durumda, 

kendilerine bilgi verilenler, 

bu maddede yazılı 

yasaklara uymak zorunda 

olup, bu bilgilerin 

muhafazasını sağlamaya 

yönelik tedbirleri almakla 

yükümlüdürler. Maliye 

Bakanlığı, bu fıkra uyarınca 

verilecek bilgilerin kapsamı 

ile bilgi paylaşımına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.” 

 

şahısların nef'ine 

kullanamazlar; 

1. Vergi muameleleri ve 

incelemeleri ile uğraşan 

memurlar; 

2. (Değişik: 23/6/1982-

2686/1 md.) Vergi 

mahkemeleri, bölge idare 

mahkemeleri ve 

Danıştayda görevli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre 

kurulan komisyonlara 

iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan 

bilirkişiler. 

Bu yasak, yukarıda yazılı 

kimseler, bu görevlerinden 

ayrılsalar dahi devam eder. 

(Ek: 26/6/1964-485/1 

Md.; Değişik: 30/12/1980-

2365/2 md.) Ancak, vergi 

güvenliğini sağlamak 

amacıyla Gelir Vergisi 

mükelleflerinin yıllık Gelir 

Vergisi, sermaye 

şirketlerinin Kurumlar 

Vergisi beyanamelerinde 

gösterdikleri matrahları 

(zarar dahil) ve beyanları 

üzerinden tarh olunan Gelir 

ve Kurumlar Vergileri ile 

mükelleflerin ad ve 

unvanları, bağlı oldukları 

vergi dairelerince 

beyannamelerin verildiği yıl 

içinde dairenin münasip 

yerlerine asılacak 

cetvellerle ilan olunur. 

Mükellefin bağlı bulunduğu 

ayrıca bu fıkra uyarınca 

verilecek bilgilerin 

kapsamı ile bilgi 

paylaşımına ilişkin usul ve 

esasları belirleme 

hususunda Maliye 

Bakanlığına yetki 

verilmektedir. 
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Kurumlar Vergileri ile 

mükelleflerin ad ve 

unvanları, bağlı 

oldukları vergi 

dairelerince 

beyannamelerin 

verildiği yıl içinde 

dairenin münasip 

yerlerine asılacak 

cetvellerle ilan olunur. 

Mükellefin bağlı 

bulunduğu teşekkül 

varsa, bu ilan orada da 

yapılır. 

Ek: 22/7/1998-

4369/1 md.) 

Mükelleflerin vergi 

tarhına esas olan 

beyanları, kesinleşen 

vergi ve cezaları ile 

vadesi geçtiği halde 

ödenmemiş bulunan 

vergi ve ceza miktarları 

Maliye Bakanlığınca 

açıklanabilir. Maliye 

Bakanlığı bu yetkisini 

mahalline devredebilir. 

Ayrıca, kamu 

görevlilerince yapılan 

adlî ve idarî 

soruşturmalar ile ilgili 

olarak talep edilen bilgi 

ve belgeler ile 

bankalara, yapacakları 

vergi tahsiline yönelik 

bilgiler verilebilir. Bu 

bilgilerin verilmesine 

ilişkin usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığınca 

teşekkül varsa, bu ilan 

orada da yapılır. 

Ek: 22/7/1998-4369/1 

md.) Mükelleflerin vergi 

tarhına esas olan beyanları, 

kesinleşen vergi ve cezaları 

ile vadesi geçtiği halde 

ödenmemiş bulunan vergi 

ve ceza miktarları Maliye 

Bakanlığınca açıklanabilir. 

Maliye Bakanlığı bu 

yetkisini mahalline 

devredebilir. Ayrıca, kamu 

görevlilerince yapılan adlî 

ve idarî soruşturmalar ile 

ilgili olarak talep edilen 

bilgi ve belgeler ile 

bankalara, yapacakları 

vergi tahsiline yönelik 

bilgiler verilebilir. Bu 

bilgilerin verilmesine ilişkin 

usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenir. 

Sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge 

düzenledikleri veya 

kullandıkları vergi inceleme 

raporuyla tespit 

olunanların, kanunla 

kurulmuş mesleki 

kuruluşlarına ve 3568 

sayılı Kanunla kurulan birlik 

ve meslek odalarına 

bildirilmesi vergi 

mahremiyetini ihlal 

sayılmaz. Bu takdirde 

kendilerine bilgi verilen kişi 

ve kurumlar da bu 

maddede yazılı yasaklara 
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belirlenir. Sahte veya 

muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge 

düzenledikleri veya 

kullandıkları vergi 

inceleme raporuyla 

tespit olunanların, 

kanunla kurulmuş 

mesleki kuruluşlarına 

ve 3568 sayılı Kanunla 

kurulan birlik ve meslek 

odalarına bildirilmesi 

vergi mahremiyetini 

ihlal sayılmaz. Bu 

takdirde kendilerine 

bilgi verilen kişi ve 

kurumlar da bu 

maddede yazılı 

yasaklara uymak 

zorundadırlar. Maliye 

Bakanlığı bilgilerin 

açıklanmasıyla ilgili 

usulleri belirlemeye 

yetkilidir.(1) 

(Ek: 26/6/1964-485/1 

md.; Değişik: 

30/12/1980-2365/2 

md.) Gelir Vergisi 

mükellefleri (Kazancı 

basit usulde tespit 

edilenler dahil) ile 

sermaye şirketleri her 

yıl Mayıs ayının son 

gününe kadar vergi 

tarhına esas olan 

kazanç tutarları ile 

bunlara isabet eden 

vergi miktarlarını 

gösteren levhayı almak 

uymak zorundadırlar. 

Maliye Bakanlığı bilgilerin 

açıklanmasıyla ilgili usulleri 

belirlemeye yetkilidir.(1) 

“Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından ilgili 

kanunları uyarınca 

mükelleflerden talep 

edilebilen, kurum ve 

kuruluşların görevleriyle 

doğrudan ilgili ve 

görevlerinin ifası için 

zorunluluk ve süreklilik arz 

eden bilgilerin, bu kurum 

ve kuruluşlara verilmesi 

vergi mahremiyetinin ihlali 

sayılmaz. Bu durumda, 

kendilerine bilgi verilenler, 

bu maddede yazılı 

yasaklara uymak zorunda 

olup, bu bilgilerin 

muhafazasını sağlamaya 

yönelik tedbirleri almakla 

yükümlüdürler. Maliye 

Bakanlığı, bu fıkra uyarınca 

verilecek bilgilerin kapsamı 

ile bilgi paylaşımına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.” 

 

(Ek: 26/6/1964-485/1 

md.; Değişik: 30/12/1980-

2365/2 md.) Gelir Vergisi 

mükellefleri (Kazancı basit 

usulde tespit edilenler 

dahil) ile sermaye şirketleri 

her yıl Mayıs ayının son 

gününe kadar vergi tarhına 

esas olan kazanç tutarları 
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zorundadırlar. İlan ve 

levhalara ilişkin diğer 

hususlar Maliye 

Bakanlığınca belli 

edilir.(2)(3) 

(Ek: 26/6/1964-485/1 

md.; Değişik altıncı 

fıkra: 23/1/2008-

5728/272 md.) 

Açıklanan bu bilgiler ele 

alınarak mükelleflerin 

haysiyet, şeref ve 

haklarına tecavüz 

edilemez.  

 

 

ile bunlara isabet eden 

vergi miktarlarını gösteren 

levhayı almak 

zorundadırlar. İlan ve 

levhalara ilişkin diğer 

hususlar Maliye 

Bakanlığınca belli edilir.(2)(3) 

(Ek: 26/6/1964-485/1 

md.; Değişik altıncı fıkra: 

23/1/2008-5728/272 

md.) Açıklanan bu bilgiler 

ele alınarak mükelleflerin 

haysiyet, şeref ve haklarına 

tecavüz edilemez.  

 

Kanuni temsilcilerin 

ödevi: 

Madde 10 – Tüzel 

kişilerle küçüklerin ve 

kısıtlıların, Vakıflar ve 

cemaatlar gibi tüzel 

kişiliği olmayan 

teşekküllerin mükellef 

veya vergi sorumlusu 

olmaları halinde 

bunlara düşen ödevler 

kanuni temsilcileri, 

tüzel kişiliği olmayan 

teşekkülleri idare 

edenler ve varsa 

bunların temsilcileri 

tarafından yerine 

getirilir. 

(Değişik: 3/12/1988-

3505/2 md.) Yukarıda 

yazılı olanların bu 

ödevleri yerine 

getirmemeleri 

MADDE 9- 213 sayılı 

Kanunun 10 uncu 

maddesine aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

“Tasfiye edilerek tüzel 

kişiliği ticaret sicilinden 

silinmiş olan mükelleflerin, 

tasfiye öncesi ve tasfiye 

dönemlerine ilişkin her 

türlü vergi tarhiyatı ve ceza 

kesme işlemi, müteselsilen 

sorumlu olmak üzere, 

tasfiye öncesi dönemler 

için kanuni temsilcilerden, 

tasfiye dönemi için tasfiye 

memurlarından herhangi 

biri adına yapılır. Limited 

şirket ortakları, tasfiye 

öncesi dönemlerle ilgili bu 

kapsamda doğacak amme 

alacaklarından şirkete 

koydukları sermaye 

hisseleri oranında sorumlu 

Kanuni temsilcilerin ödevi: 

Madde 10 – Tüzel kişilerle 

küçüklerin ve kısıtlıların, 

Vakıflar ve cemaatlar gibi 

tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerin mükellef veya 

vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düşen 

ödevler kanuni temsilcileri, 

tüzel kişiliği olmayan 

teşekkülleri idare edenler 

ve varsa bunların 

temsilcileri tarafından 

yerine getirilir. 

(Değişik: 3/12/1988-

3505/2 md.) Yukarıda 

yazılı olanların bu ödevleri 

yerine getirmemeleri 

yüzünden mükelleflerin 

veya vergi sorumlularının 

varlığından tamamen veya 

kısmen alınmayan vergi ve 

buna bağlı alacaklar, 

MADDE 9- Madde ile, 

5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 17 nci 

maddesinin dokuzuncu 

fıkrası hükmü 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununa 

taşınmakta, ayrıca adi 

ortaklıklar gibi tüzel 

kişiliği olmayan veya 

vakıflar, dernekler ve 

üniversiteler gibi tüzel 

kişiliği olan teşekküllerin 

sona ermesi durumunda, 

bunlar hakkında sona 

erme tarihinden önceki 

dönemlere ilişkin olarak 

yapılacak tarhiyatlarm ve 

kesilecek cezaların 

muhatabı 

netleştirilmektedir. 
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yüzünden mükelleflerin 

veya vergi 

sorumlularının 

varlığından tamamen 

veya kısmen alınmayan 

vergi ve buna bağlı 

alacaklar, kanuni 

ödevleri yerine 

getirmeyenlerin 

varlıklarından alınır. Bu 

hüküm Türkiye'de 

bulunmayan 

mükelleflerin 

Türkiye'deki temsilcileri 

hakkında da uygulanır. 

Temsilciler veya 

teşekkülü idare edenler 

bu suretle ödedikleri 

vergiler için asıl 

mükelleflere rücu 

edebilirler. 

Tüzel kişilerin tasfiye 

haline girmiş veya 

tasfiye edilmiş olmaları, 

kanuni temsilcilerin 

tasfiyeye giriş 

tarihinden önceki 

zamanlara ait 

sorumluluklarını da 

kaldırmaz. 

 

olurlar. Şu kadar ki bu fıkra 

uyarınca tasfiye 

memurlarının sorumluluğu, 

tasfiye sonucu dağıtılan 

tutarla sınırlıdır. 

Beşinci fıkra kapsamına 

girmeyen tüzel kişilerin 

tüzel kişiliklerinin veya 

tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerin sona ermesi 

halinde, sona erme 

tarihinden önceki 

dönemlere ilişkin her türlü 

vergi tarhiyatı ve ceza 

kesme işlemi, müteselsilen 

sorumlu olmak üzere, tüzel 

kişiliği olanların kanuni 

temsilcilerinden, tüzel 

kişiliği olmayan 

teşekküllerde ise bunları 

idare edenler (adi 

ortaklıklarda ortaklardan 

herhangi biri) ve varsa 

bunların temsilcilerinden 

herhangi biri adına yapılır.” 

 

kanuni ödevleri yerine 

getirmeyenlerin 

varlıklarından alınır. Bu 

hüküm Türkiye'de 

bulunmayan mükelleflerin 

Türkiye'deki temsilcileri 

hakkında da uygulanır. 

Temsilciler veya teşekkülü 

idare edenler bu suretle 

ödedikleri vergiler için asıl 

mükelleflere rücu 

edebilirler. 

Tüzel kişilerin tasfiye haline 

girmiş veya tasfiye edilmiş 

olmaları, kanuni 

temsilcilerin tasfiyeye giriş 

tarihinden önceki 

zamanlara ait 

sorumluluklarını da 

kaldırmaz. 

Tasfiye edilerek tüzel 

kişiliği ticaret sicilinden 

silinmiş olan mükelleflerin, 

tasfiye öncesi ve tasfiye 

dönemlerine ilişkin her 

türlü vergi tarhiyatı ve ceza 

kesme işlemi, müteselsilen 

sorumlu olmak üzere, 

tasfiye öncesi dönemler 

için kanuni temsilcilerden, 

tasfiye dönemi için tasfiye 

memurlarından herhangi 

biri adına yapılır. Limited 

şirket ortakları, tasfiye 

öncesi dönemlerle ilgili bu 

kapsamda doğacak amme 

alacaklarından şirkete 

koydukları sermaye 

hisseleri oranında sorumlu 
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olurlar. Şu kadar ki bu fıkra 

uyarınca tasfiye 

memurlarının sorumluluğu, 

tasfiye sonucu dağıtılan 

tutarla sınırlıdır. 

Beşinci fıkra kapsamına 

girmeyen tüzel kişilerin 

tüzel kişiliklerinin veya 

tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerin sona ermesi 

halinde, sona erme 

tarihinden önceki 

dönemlere ilişkin her türlü 

vergi tarhiyatı ve ceza 

kesme işlemi, müteselsilen 

sorumlu olmak üzere, tüzel 

kişiliği olanların kanuni 

temsilcilerinden, tüzel 

kişiliği olmayan 

teşekküllerde ise bunları 

idare edenler (adi 

ortaklıklarda ortaklardan 

herhangi biri) ve varsa 

bunların temsilcilerinden 

herhangi biri adına yapılır.” 

 

 MADDE 10- 213 sayılı 

Kanuna 278 inci 

maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

278/A maddesi 

eklenmiştir. 

“İmha edilmesi gereken 

mallar: 

MADDE 278/A- Bozulma, 

çürüme veya son kullanma 

tarihinin geçmesi gibi 

nedenlerle imha edilmesi 

gereken emtia, bu 

“İmha edilmesi gereken 

mallar: 

MADDE 278/A- Bozulma, 

çürüme veya son kullanma 

tarihinin geçmesi gibi 

nedenlerle imha edilmesi 

gereken emtia, bu 

mahiyetteki imha işlemleri 

süreklilik arz eden 

mükelleflerin başvurularına 

istinaden, bu Kanunun 267 

nci maddesinin ikinci 

fıkrasının üçüncü 

MADDE 10- Madde ile, 

gıda veya ilaç gibi 

bozulma, çürüme veya 

son kullanma tarihinin 

geçmesi gibi nedenlerle 

imha edilmesi gereken 

emtianın, emsal 

bedelinin, takdir 

komisyonu karan 

olmaksızın mükelleflerce 

değerlemesinin 

yapılabilmesine imkân 

sağlanmaktadır. 
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mahiyetteki imha işlemleri 

süreklilik arz eden 

mükelleflerin başvurularına 

istinaden, bu Kanunun 267 

nci maddesinin ikinci 

fıkrasının üçüncü 

bendindeki usulle 

mukayyet olmaksızın, 

Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenen usul 

çerçevesinde ve tayin 

olunan imha oranı dikkate 

alınmak suretiyle 

değerlenebilir. 

Birinci fıkra hükmünden 

yararlanmak için yapılan 

başvurular, Maliye 

Bakanlığınca mükellefin 

geçmiş yıllardaki işlemleri, 

fiili üretimi, satış ve imha 

süreçleri ile sektördeki 

diğer mükelleflerin durumu, 

yetkili idare, oda ve 

kuruluşların görüşleri de 

dikkate alınmak suretiyle 

değerlendirilir. Bu 

değerlendirme neticesinde, 

Maliye Bakanlığınca 

karşılıklı anlaşmak 

suretiyle, tayin olunan imha 

oranını aşmamak kaydıyla 

imha edilen emtianın 

emsal bedeli sıfır olarak 

kabul edilir. 

Mükellefler, imha işlemine 

ilişkin her türlü kayıt, belge 

ve evrakı bu Kanunun ilgili 

hükümleri uyarınca 

muhafaza ve gerektiğinde 

bendindeki usulle 

mukayyet olmaksızın, 

Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenen usul 

çerçevesinde ve tayin 

olunan imha oranı dikkate 

alınmak suretiyle 

değerlenebilir. 

Birinci fıkra hükmünden 

yararlanmak için yapılan 

başvurular, Maliye 

Bakanlığınca mükellefin 

geçmiş yıllardaki işlemleri, 

fiili üretimi, satış ve imha 

süreçleri ile sektördeki 

diğer mükelleflerin durumu, 

yetkili idare, oda ve 

kuruluşların görüşleri de 

dikkate alınmak suretiyle 

değerlendirilir. Bu 

değerlendirme neticesinde, 

Maliye Bakanlığınca 

karşılıklı anlaşmak 

suretiyle, tayin olunan imha 

oranını aşmamak kaydıyla 

imha edilen emtianın 

emsal bedeli sıfır olarak 

kabul edilir. 

Mükellefler, imha işlemine 

ilişkin her türlü kayıt, belge 

ve evrakı bu Kanunun ilgili 

hükümleri uyarınca 

muhafaza ve gerektiğinde 

ibraz etmek zorundadır. 

Maliye Bakanlığı, bu 

maddeden yararlanmak 

için başvuruda 

bulunabilecek 

mükelleflerde aranacak 

Bu kapsamda işlem tesis 

edilebilmesi için, bu 

mahiyetteki imha 

işlemleri süreklilik arz 

eden mükelleflerce 

Maliye Bakanlığına 

başvurulması 

gerekmektedir. Bu 

başvuru üzerine 

mükellefin geçmiş 

yıllardaki işlemleri, fiili 

üretimi, satış ve imha 

süreçleri ile sektördeki 

diğer mükelleflerin 

durumu, yetkili idare, oda 

ve kuruluşların görüşleri 

de dikkate alınmak 

suretiyle mükellefle 

yapılacak anlaşma ile 

belirlenecek usul 

çerçevesinde ve imha 

oranını aşmayacak 

şekilde imha edilen 

emtianın emsal bedelinin 

sıfır olarak kabul 

edileceği 

düzenlenmektedir. 

Öte yandan, maddenin 

son fıkrası ile Maliye 

Bakanlığı, bu maddeden 

yararlanmak için 

başvuruda bulunabilecek 

mükelleflerde aranacak 

şartlan, tayin olunan imha 

oranının geçerli olacağı 

süreyi, imha oranının 

süresinden önce iptaline 

ilişkin kriterleri, madde 

kapsamına giren emtiayı, 
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ibraz etmek zorundadır. 

Maliye Bakanlığı, bu 

maddeden yararlanmak 

için başvuruda 

bulunabilecek 

mükelleflerde aranacak 

şartları, tayin olunan imha 

oranının geçerli olacağı 

süreyi, imha oranının 

süresinden önce iptaline 

ilişkin kriterleri, bu madde 

kapsamına giren emtiayı, 

sektörler, iş kolları ve 

işletme büyüklüklerini ayrı 

ayrı ya da birlikte dikkate 

almak suretiyle belirlemeye 

ve bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer 

usul ve esasları tespite 

yetkilidir.” 

 

şartları, tayin olunan imha 

oranının geçerli olacağı 

süreyi, imha oranının 

süresinden önce iptaline 

ilişkin kriterleri, bu madde 

kapsamına giren emtiayı, 

sektörler, iş kolları ve 

işletme büyüklüklerini ayrı 

ayrı ya da birlikte dikkate 

almak suretiyle belirlemeye 

ve bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer 

usul ve esasları tespite 

yetkilidir.” 

 

sektörler, iş kollan ve 

işletme büyüklüklerini 

ayrı ayn ya da birlikte 

dikkate almak suretiyle, 

belirlemeye ve maddenin 

uygulanmasına ilişkin 

diğer usul ve esasları 

tespite yetkili 

kılınmaktadır. 

 

 MADDE 11- 213 sayılı 

Kanuna 280 inci 

maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

280/A maddesi 

eklenmiştir. 

“Yurtdışından getirilerek 

sermaye olarak konulan 

yabancı paralar: 

MADDE 280/A- Yatırım 

teşvik belgesi kapsamında 

yatırım yapacak tam 

mükellef sermaye 

şirketlerine, işe başladıkları 

hesap dönemini takip eden 

hesap dönemi sonuna 

kadar yurtdışından 

getirilerek sermaye olarak 

MADDE 11- 213 sayılı 

Kanuna 280 inci 

maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

280/A maddesi 

eklenmiştir. 

“Yurtdışından getirilerek 

sermaye olarak konulan 

yabancı paralar: 

MADDE 280/A- Yatırım 

teşvik belgesi kapsamında 

yatırım yapacak tam 

mükellef sermaye 

şirketlerine, işe başladıkları 

hesap dönemini takip eden 

hesap dönemi sonuna 

kadar yurtdışından 

getirilerek sermaye olarak 

MADDE 11- Madde ile, 

yatırım teşvik belgesi 

kapsamında yatırım 

yapacak tam mükellef 

sermaye şirketlerine, işe 

başladıkları hesap 

dönemi ve bu dönemi 

takip eden hesap 

döneminde sermaye 

olarak yurtdışından 

getirilen yabancı paralar 

için yeni bir değerleme 

müessesesi 

getirilmektedir. 

Öngörülen düzenlemeyle, 

bu amaçla getirilen 

yabancı paraların işe 

başlanılan hesap 
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konulan yabancı paraların, 

söz konusu dönem zarfında 

yatırım teşvik belgesi 

kapsamında sarf olunan 

kısmı nedeniyle oluşan kur 

farkları pasifte özel bir fon 

hesabına alınabilir. Bu 

durumda olumlu kur 

farkları bu hesabın 

alacağına, olumsuz kur 

farkları ise bu hesabın 

borcuna kaydedilir.  

Sermaye olarak konulan bu 

yabancı paraların, işe 

başlanılan hesap dönemini 

takip eden hesap dönemi 

sonuna kadar herhangi bir 

suretle sarf edilmeyen 

kısmı; bu hesap 

dönemlerine ait 

vergilendirme dönemlerinin 

sonuna kadar mukayyet 

değeriyle, işe başlanılan 

hesap dönemini takip eden 

hesap döneminin sonu 

itibarıyla bu Kanunun 280 

inci maddesine göre 

değerlenir. 

Birinci fıkra uyarınca 

oluşan fon hesabı, 

sermayeye ilave edilme 

dışında, herhangi bir 

suretle başka bir hesaba 

nakledildiği veya 

işletmeden çekildiği 

takdirde, bu işlemlerin 

yapıldığı dönemlerin 

kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin, bu 

konulan yabancı paraların, 

söz konusu dönem zarfında 

yatırım teşvik belgesi 

kapsamında sarf olunan 

kısmı nedeniyle oluşan kur 

farkları pasifte özel bir fon 

hesabına alınabilir. Bu 

durumda olumlu kur 

farkları bu hesabın 

alacağına, olumsuz kur 

farkları ise bu hesabın 

borcuna kaydedilir.  

Sermaye olarak konulan bu 

yabancı paraların, işe 

başlanılan hesap dönemini 

takip eden hesap dönemi 

sonuna kadar herhangi bir 

suretle sarf edilmeyen 

kısmı; bu hesap 

dönemlerine ait 

vergilendirme dönemlerinin 

sonuna kadar mukayyet 

değeriyle, işe başlanılan 

hesap dönemini takip eden 

hesap döneminin sonu 

itibarıyla bu Kanunun 280 

inci maddesine göre 

değerlenir. 

Birinci fıkra uyarınca oluşan 

fon hesabı, sermayeye ilave 

edilme dışında, herhangi 

bir suretle başka bir 

hesaba nakledildiği veya 

işletmeden çekildiği 

takdirde, bu işlemlerin 

yapıldığı dönemlerin 

kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin, bu 

dönemde vergiye tabi 

dönemini takip eden 

hesap dönemi sonuna 

kadar kullanılmayan 

kısmı ile yatırım teşvik 

belgesinde öngörülen 

yatırımları 

gerçekleştirmek üzere 

kullanılan kısmı için 

yabancı para değerlemesi 

nedeniyle ortaya çıkacak 

vergisel sonuçların 

önlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Madde ile ayrıca, 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkili 

kılınmaktadır. 
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dönemde vergiye tabi 

tutulur. Kurumlar Vergisi 

Kanununa göre yapılan 

devir ve bölünme işlemleri 

hariç, şirketin tasfiyesi 

halinde de bu hüküm 

uygulanır. 

Mükelleflerin, bu madde 

hükmünden 

yararlanabilmeleri için 

ticaret siciline tescil tarihini 

izleyen üçüncü ayın sonuna 

kadar yatırım teşvik belgesi 

almak için başvuruda 

bulunmuş ve işe başlanılan 

hesap dönemini takip eden 

hesap dönemi sonuna 

kadar bu belgeyi almış 

olması gerekir. Söz konusu 

yabancı paralar; 

başvurunun süresi içinde 

yapılmaması halinde 

müteakip ilk vergilendirme 

dönemi, yatırım teşvik 

belgesinin alınamaması 

halinde ise işe başlanılan 

hesap dönemini takip eden 

hesap dönemi sonu 

itibarıyla bu Kanunun 280 

inci maddesine göre 

değerlenir.  

Maliye Bakanlığı bu 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.”  

 

tutulur. Kurumlar Vergisi 

Kanununa göre yapılan 

devir ve bölünme işlemleri 

hariç, şirketin tasfiyesi 

halinde de bu hüküm 

uygulanır. 

Mükelleflerin, bu madde 

hükmünden 

yararlanabilmeleri için 

ticaret siciline tescil tarihini 

izleyen üçüncü ayın sonuna 

kadar yatırım teşvik belgesi 

almak için başvuruda 

bulunmuş ve işe başlanılan 

hesap dönemini takip eden 

hesap dönemi sonuna 

kadar bu belgeyi almış 

olması gerekir. Söz konusu 

yabancı paralar; 

başvurunun süresi içinde 

yapılmaması halinde 

müteakip ilk vergilendirme 

dönemi, yatırım teşvik 

belgesinin alınamaması 

halinde ise işe başlanılan 

hesap dönemini takip eden 

hesap dönemi sonu 

itibarıyla bu Kanunun 280 

inci maddesine göre 

değerlenir.  

Maliye Bakanlığı bu 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.”  

 

1.(Değişik: 25/5/1995-

4108/8 md.) Verilmesi 

ve alınması icabeden 

MADDE 12- 213 sayılı 

Kanunun 353’üncü 

maddesinin birinci 

Özel usulsüzlükler ve 

cezaları: 

a) Fatura ve benzeri evrak 

MADDE 12- Madde ile, 

213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu kapsamında 
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fatura, gider pusulası, 

müstahsil makbuzu ile 

serbest meslek 

makbuzlarının 

verilmemesi, 

alınmaması veya 

düzenlenen bu 

belgelerde gerçek 

meblağdan farklı 

meblağlara yer 

verilmesi halinde; bu 

belgeleri düzenlemek 

ve almak zorunda 

olanların herbirine, her 

bir belge için 

10.000.000 (240 TL) 

liradan aşağı olmamak 

üzere bu belgelere 

yazılması gereken 

meblağın veya meblağ 

farkının % 10'u 

nispetinde özel 

usulsüzlük cezası 

kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her 

bir belge nevine ilişkin 

olarak tespit olunan 

yukarıda yazılı özel 

usulsüzlükler için 

kesilecek cezanın 

toplamı 5.000.000.000 

(120.000 TL) lirayı 

geçemez. 

2. (Değişik: 

25/5/1995-4108/8 

md.) Perakende satış 

fişi, ödeme kaydedici 

cihazla verilen fiş, giriş 

ve yolcu taşıma bileti, 

fıkrasının (1) ve (2) 

numaralı bentleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“1. Elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekenler 

de dâhil olmak üzere, 

verilmesi ve alınması 

icabeden fatura, gider 

pusulası, müstahsil 

makbuzu ile serbest 

meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması, 

düzenlenen bu belgelerde 

gerçek meblağdan farklı 

meblağlara yer verilmesi, 

bu belgelerin elektronik 

belge olarak düzenlenmesi 

gerekirken Maliye 

Bakanlığınca belirlenen 

zorunlu haller hariç olmak 

üzere kâğıt olarak 

düzenlenmesi ya da bu 

Kanunun 227 nci ve 231 

inci maddelerine göre hiç 

düzenlenmemiş sayılması 

halinde; bu belgeleri 

düzenlemek ve almak 

zorunda olanların her 

birine, her bir belge için 

240 Türk lirasından aşağı 

olmamak üzere bu 

belgelere yazılması 

gereken meblağın veya 

meblağ farkının %10’u 

nispetinde özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir 

belge nevine ilişkin olarak 

tespit olunan yukarıda 

verilmemesi ve alınmaması 

ile diğer şekil ve usul 

hükümlerine uyulmaması 

 

Madde 353 – “1. 

Elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekenler 

de dâhil olmak üzere, 

verilmesi ve alınması 

icabeden fatura, gider 

pusulası, müstahsil 

makbuzu ile serbest 

meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması, 

düzenlenen bu belgelerde 

gerçek meblağdan farklı 

meblağlara yer verilmesi, 

bu belgelerin elektronik 

belge olarak düzenlenmesi 

gerekirken Maliye 

Bakanlığınca belirlenen 

zorunlu haller hariç olmak 

üzere kâğıt olarak 

düzenlenmesi ya da bu 

Kanunun 227 nci ve 231 

inci maddelerine göre hiç 

düzenlenmemiş sayılması 

halinde; bu belgeleri 

düzenlemek ve almak 

zorunda olanların her 

birine, her bir belge için 

240 Türk lirasından aşağı 

olmamak üzere bu 

belgelere yazılması 

gereken meblağın veya 

meblağ farkının %10’u 

nispetinde özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir 

elektronik olarak 

düzenlenmesi gereken 

belgelere ilişkin maddede 

belirtilen fiiller için 

kesilecek özel usulsüzlük 

cezalan ile ilgili 

tereddütlerin giderilmesi 

amaçlanmakta, ayrıca 

Kanun kapsamına giren 

belgelerin hiç 

düzenlenmemiş sayılması 

durumunda, özel 

usulsüzlük cezası 

kesilmesi gerektiği 

hususu da açıklığa 

kavuşturulmaktadır. 
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sevk irsaliyesi, taşıma 

irsaliyesi, yolcu listesi, 

günlük müşteri listesi 

ile Maliye Bakanlığınca 

düzenlenme 

zorunluluğu getirilen 

belgelerin; 

düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, 

düzenlenen belgelerin 

aslı ile örneğinde farklı 

meblağlara yer 

verildiğinin veya 

gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin tespiti 

halinde, her bir belge 

için 10.000 000 (240 

TL) lira özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge 

nevine ilişkin olarak 

kesilecek özel 

usulsüzlük cezasının 

toplamı her bir tespit 

için 500.000.000 

(12.000 TL) lirayı, bir 

takvim yılı içinde ise 

5.000.000.000 

(120.000 TL) lirayı 

aşamaz. 

 

 

yazılı özel usulsüzlükler için 

kesilecek cezanın toplamı 

120.000 Türk lirasını 

geçemez. 

2. Elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekenler 

de dâhil olmak üzere, 

perakende satış fişi, ödeme 

kaydedici cihazla verilen 

fiş, giriş ve yolcu taşıma 

bileti, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, yolcu 

listesi, günlük müşteri 

listesi ile Maliye 

Bakanlığınca düzenlenme 

zorunluluğu getirilen 

belgelerin; 

düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, 

düzenlenen belgelerin aslı 

ile örneğinde farklı 

meblağlara yer verildiğinin, 

gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin veya 

elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekirken 

Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller 

hariç olmak üzere kâğıt 

olarak düzenlendiğinin 

tespiti ya da bu belgelerin 

bu Kanunun 227 nci 

maddesine göre hiç 

düzenlenmemiş sayılması 

halinde, her bir belge için 

240 Türk lirası özel 

usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine 

belge nevine ilişkin olarak 

tespit olunan yukarıda 

yazılı özel usulsüzlükler için 

kesilecek cezanın toplamı 

120.000 Türk lirasını 

geçemez. 

2. Elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekenler 

de dâhil olmak üzere, 

perakende satış fişi, ödeme 

kaydedici cihazla verilen 

fiş, giriş ve yolcu taşıma 

bileti, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, yolcu 

listesi, günlük müşteri 

listesi ile Maliye 

Bakanlığınca düzenlenme 

zorunluluğu getirilen 

belgelerin; 

düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, 

düzenlenen belgelerin aslı 

ile örneğinde farklı 

meblağlara yer verildiğinin, 

gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin veya 

elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekirken 

Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller 

hariç olmak üzere kâğıt 

olarak düzenlendiğinin 

tespiti ya da bu belgelerin 

bu Kanunun 227 nci 

maddesine göre hiç 

düzenlenmemiş sayılması 

halinde, her bir belge için 

240 Türk lirası özel 
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ilişkin olarak kesilecek özel 

usulsüzlük cezasının 

toplamı her bir tespit için 

12.000 Türk lirasını, bir 

takvim yılı içinde ise 

120.000 Türk lirasını 

geçemez.” 

 

usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine 

ilişkin olarak kesilecek özel 

usulsüzlük cezasının 

toplamı her bir tespit için 

12.000 Türk lirasını, bir 

takvim yılı içinde ise 

120.000 Türk lirasını 

geçemez.” 

 

Bilgi vermekten 

çekinenler ile 256, 

257, mükerrer 257 nci 

madde ve Gelir Vergisi 

Kanununun 98/A 

maddesi hükmüne 

uymayanlar için 

ceza:(1)(2)(3) 

Mükerrer Madde 355 – 

(Ek: 30/12/1980-

2365/80 md; Değişik: 

22/7/1998-4369/13 

md.) 

Bu Kanunun 

86,148,149,150,256 

ve 257 nci 

maddelerinde yer alan 

zorunluluklar ile 

mükerrer 257 nci 

maddesi ve Gelir Vergisi 

Kanununun 98/A 

maddesi uyarınca 

getirilen zorunluluklara 

uymayan (Kamu idare 

ve müesseselerinde 

bilgi verme görevini 

yerine getirmeyen 

yöneticiler dahil);(3) 

1. Birinci sınıf tüccarlar 

MADDE 13- 213 sayılı 

Kanunun mükerrer 355 

inci maddesinin başlığı 

“Bilgi vermekten çekinenler 

ile 107/A, 256, 257, 

mükerrer 257 nci madde 

ve Gelir Vergisi Kanununun 

98/A maddesi hükmüne 

uymayanlar için ceza:” 

şeklinde değiştirilmiş ve 

aynı maddenin birinci 

fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Bu Kanunun 107/A 

maddesi uyarınca getirilen 

zorunluluklara 

uymayanlardan, bu fıkranın 

(1) numaralı bendinde yer 

alanlara 1.000 Türk lirası, 

(2) numaralı bendinde yer 

alanlara 500 Türk lirası, (3) 

numaralı bendinde yer 

alanlara 250 Türk lirası 

özel usulsüzlük cezası 

kesilir.” 

 

Bilgi vermekten çekinenler 

ile 107/A, 256, 257, 

mükerrer 257 nci madde 

ve Gelir Vergisi Kanununun 

98/A maddesi hükmüne 

uymayanlar için ceza:” 

Mükerrer Madde 355 – 

(Ek: 30/12/1980-2365/80 

md; Değişik: 22/7/1998-

4369/13 md.) 

 Bu Kanunun 

86,148,149,150,256 ve 

257 nci maddelerinde yer 

alan zorunluluklar ile 

mükerrer 257 nci maddesi 

ve Gelir Vergisi Kanununun 

98/A maddesi uyarınca 

getirilen zorunluluklara 

uymayan (Kamu idare ve 

müesseselerinde bilgi 

verme görevini yerine 

getirmeyen yöneticiler 

dahil);(3) 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile 

serbest meslek erbabı 

hakkında 1.000 (1.600 

TL)Türk Lirası, 

2. İkinci sınıf tüccarlar, 

defter tutan çiftçiler ile 

MADDE 13- Madde ile, 

213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 

355 inci maddesinin 

başlığı değiştirilmekte, 

ayrıca Kanunun 107/A 

maddesinde yer alan 

yetkiye istinaden Maliye 

Bakanlığı tarafından 

getirilen yükümlülüklere 

uyulmaması durumunda 

kesilecek özel usulsüzlük 

cezasıyla ilgili belirleme 

yapılmaktadır. 
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ile serbest meslek 

erbabı hakkında 1.000 

(1.600 TL)Türk Lirası, 

2. İkinci sınıf tüccarlar, 

defter tutan çiftçiler ile 

kazancı basıt usulde 

tespit edilenler 

hakkında 500 (800 TL) 

Türk  Lirası, 

3. Yukarıdaki bentlerde 

yazılı bulunanlar 

dışında kalanlar 

hakkında 250 (400 TL) 

Türk Lirası, 

Özel usulsüzlük cezası 

kesilir.  

 

kazancı basıt usulde tespit 

edilenler hakkında 500 

(800 TL) Türk  Lirası, 

3. Yukarıdaki bentlerde 

yazılı bulunanlar dışında 

kalanlar hakkında 250 

(400 TL) Türk Lirası, 

Özel usulsüzlük cezası 

kesilir. “Bu Kanunun 

107/A maddesi uyarınca 

getirilen zorunluluklara 

uymayanlardan, bu fıkranın 

(1) numaralı bendinde yer 

alanlara 1.000 Türk lirası, 

(2) numaralı bendinde yer 

alanlara 500 Türk lirası, (3) 

numaralı bendinde yer 

alanlara 250 Türk lirası 

özel usulsüzlük cezası 

kesilir.” 

 

 

Vergi ziyaı, usulsüzlük 

ve özel usulsüzlük 

cezalarında indirme 

Madde 376 – (Değişik: 

22/7/1998-4369/17 

md.) 

İkmalen, re'sen veya 

idarece tarh edilen 

vergi veya vergi farkını 

ve aşağıda gösterilen 

indirimlerden artakalan 

vergi ziyaı, usulsüzlük 

ve özel usulsüzlük 

cezalarını mükellef veya 

vergi sorumlusu 

ihbarnamelerin tebliğ 

tarihinden itibaren otuz 

MADDE 14- 213 sayılı 

Kanunun 376’ncı 

maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı 

bendinde yer alan “üçte 

biri” ibaresi “yarısı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezalarında 

indirme 

Madde 376 – (Değişik: 

22/7/1998-4369/17 md.) 

 İkmalen, re'sen 

veya idarece tarh edilen 

vergi veya vergi farkını ve 

aşağıda gösterilen 

indirimlerden artakalan 

vergi ziyaı, usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezalarını 

mükellef veya vergi 

sorumlusu ihbarnamelerin 

tebliğ tarihinden itibaren 

otuz gün içinde ilgili vergi 

dairesine başvurarak 

MADDE 14- Madde ile, 

213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu kapsamında 

kesilen usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarında, 

Kanunun 376 ncı 

maddesinde yer alan 

şartlara uyulması 

kaydıyla, kesilen cezanın 

yarısı oranında indirim 

uygulanması yönünde 

değişiklik yapılmaktadır. 
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gün içinde ilgili vergi 

dairesine başvurarak 

vadesinde veya 6183 

sayılı Kanunda 

belirtilen türden  

teminat göstererek 

vadenin bitmesinden 

itibaren üç ay içinde 

ödeyeceğini bildirirse: 

1. Vergi ziyaı cezasında 

birinci defada yarısı, 

müteakiben 

kesilenlerde üçte biri, 

2. Usulsüzlük veya özel 

usulsüzlük cezasının 

üçte biri; 

İndirilir. 

Mükellef veya vergi 

sorumlusu ödeyeceğini 

bildirdiği vergi ve vergi 

cezasını yukarıda yazılı 

süre içinde ödemez 

veya dava konusu 

yaparsa bu madde 

hükmünden 

faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler 

vergi aslına tabi 

olmaksızın kesilen 

usulsüzlük cezaları 

hakkında da uygulanır. 

 

vadesinde veya 6183 sayılı 

Kanunda belirtilen türden  

teminat göstererek vadenin 

bitmesinden itibaren üç ay 

içinde ödeyeceğini 

bildirirse: 

1. Vergi ziyaı cezasında 

birinci defada yarısı, 

müteakiben kesilenlerde 

üçte biri, 

2. Usulsüzlük veya özel 

usulsüzlük cezasının yarısı; 

İndirilir. 

Mükellef veya vergi 

sorumlusu ödeyeceğini 

bildirdiği vergi ve vergi 

cezasını yukarıda yazılı süre 

içinde ödemez veya dava 

konusu yaparsa bu madde 

hükmünden 

faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi 

aslına tabi olmaksızın 

kesilen usulsüzlük cezaları 

hakkında da uygulanır. 

 

Tarhiyet öncesi 

uzlaşma: 

Ek Madde 11 – (Ek: 

4/12/1985-3239/33 

md.) 

(Değişik birinci fıkra: 

11/8/1999-4444/7 

MADDE 15- 213 sayılı 

Kanunun ek 11 inci 

maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan 

“vergilerle kesilecek 

cezalarda” ibaresi “vergiler 

ile bunlara ilişkin kesilecek 

Tarhiyet öncesi uzlaşma: 

 Ek Madde 11 – 

(Ek: 4/12/1985-3239/33 

md.) 

 (Değişik birinci 

fıkra: 11/8/1999-4444/7 

md.) Maliye Bakanlığı, vergi 

MADDE 15- Madde ile, 

usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalan, 

tarhiyat öncesi uzlaşma 

kapsamından 

çıkarılmaktadır. 
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md.) Maliye Bakanlığı, 

vergi incelemesine 

dayanılarak tarh 

edilecek vergilerle 

kesilecek cezalarda 

(359 uncu maddede 

yazılı fiillerle vergi 

ziyaına sebebiyet 

verilmesi halinde tarh 

edilecek vergi ve 

kesilecek ceza ile bu 

fiillere iştirak edenlere 

kesilecek ceza hariç) 

tarhiyat öncesi uzlaşma 

yapılmasına izin 

verebilir.(1) 

Tarhiyattan önce 

uzlaşmaya varılması 

halinde tutanakla tespit 

edilen bu husus 

hakkında dava 

açılamaz ve hiçbir 

mercie şikayette 

bulunulamaz. (Ek: 

3/12/1988-3505/10 

md.) Uzlaşılan vergi 

miktarı üzerinden, bu 

Kanunun 112’nci 

maddesine göre 

gecikme faizi 

hesaplanır. 

Tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın temini 

edilememiş veya 

uzlaşma 

müzakeresinde 

uzlaşmaya varılamamış 

olması halinde 

mükellefler veya ceza 

vergi ziyaı cezalarında” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

incelemesine dayanılarak 

tarh edilecek vergiler ile 

bunlara ilişkin kesilecek 

vergi ziyaı cezalarında (359 

uncu maddede yazılı 

fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halinde 

tarh edilecek vergi ve 

kesilecek ceza ile bu fiillere 

iştirak edenlere kesilecek 

ceza hariç) tarhiyat öncesi 

uzlaşma yapılmasına izin 

verebilir.(1) 

 Tarhiyattan önce 

uzlaşmaya varılması 

halinde tutanakla tespit 

edilen bu husus hakkında 

dava açılamaz ve hiçbir 

mercie şikayette 

bulunulamaz. (Ek: 

3/12/1988-3505/10 md.) 

Uzlaşılan vergi miktarı 

üzerinden, bu Kanunun 

112’nci maddesine göre 

gecikme faizi hesaplanır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın 

temini edilememiş veya 

uzlaşma müzakeresinde 

uzlaşmaya varılamamış 

olması halinde mükellefler 

veya ceza muhatabı olanlar 

verginin tarhından ve 

cezanın kesilmesinden 

sonra uzlaşma talep 

edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

ilişkin esas ve usuller 

Yönetmelikte belirtilir. 
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muhatabı olanlar 

verginin tarhından ve 

cezanın kesilmesinden 

sonra uzlaşma talep 

edemezler. 

Tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya ilişkin esas 

ve usuller Yönetmelikte 

belirtilir. 

 

 MADDE 16- 213 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 30- Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra, 17/4/1957 

tarihli ve 6948 sayılı Sanayi 

Sicili Kanununa göre sanayi 

sicil belgesini haiz 

mükelleflerce münhasıran 

imalat sanayiinde veya 

26/6/2001 tarihli ve 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu, 

28/2/2008 tarihli ve 5746 

sayılı Araştırma, Geliştirme 

ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Kanun ve 3/7/2014 tarihli 

ve 6550 sayılı Araştırma 

Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair 

Kanun kapsamında 

faaliyette bulunan 

mükelleflerce münhasıran 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere, 2019 takvim yılı 

sonuna kadar iktisap 

“GEÇİCİ MADDE 30- Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra, 17/4/1957 

tarihli ve 6948 sayılı Sanayi 

Sicili Kanununa göre sanayi 

sicil belgesini haiz 

mükelleflerce münhasıran 

imalat sanayiinde veya 

26/6/2001 tarihli ve 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu, 

28/2/2008 tarihli ve 5746 

sayılı Araştırma, Geliştirme 

ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Kanun ve 3/7/2014 tarihli 

ve 6550 sayılı Araştırma 

Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair 

Kanun kapsamında 

faaliyette bulunan 

mükelleflerce münhasıran 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere, 2019 takvim yılı 

sonuna kadar iktisap 

edilen yeni makina ve 

teçhizat ile aynı tarihe 

kadar yatırım teşvik belgesi 

MADDE 16- Madde ile, 

üretim, yatınm, Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinin teşvik 

edilmesi amacıyla, 6948 

sayılı Kanuna göre sanayi 

sicil belgesini haiz 

mükelleflerin münhasıran 

imalat, 4691 sayılı 

Kanun, 5746 sayılı 

Kanun ve 6550 sayılı 

Kanun kapsamında 

faaliyette bulunan 

mükelleflerin ise 

münhasıran Ar-Ge, yenilik 

ve tasarım faaliyetlerinde 

kullanmak üzere iktisap 

ettikleri yeni 

(kullanılmamış) nitelikteki 

makina ve teçhizat ile 

yatırım teşvik belgesini 

haiz mükelleflerin belge 

kapsamında iktisap 

ettikleri makina ve 

teçhizatın, Maliye 

Bakanlığınca ilan edilen 

faydalı ömür süresinin 

yansı dikkate alınmak 

suretiyle bulunacak 
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edilen yeni makina ve 

teçhizat ile aynı tarihe 

kadar yatırım teşvik belgesi 

kapsamında iktisap edilen 

yeni makina ve teçhizat için 

uygulanacak amortisman 

oran ve süreleri, Maliye 

Bakanlığınca bu Kanunun 

315 inci maddesine göre 

tespit ve ilan edilen faydalı 

ömür sürelerinin yarısı 

dikkate alınmak suretiyle 

hesaplanabilir. Bu şekilde 

yapılacak hesaplamada 

faydalı ömür süresinin 

küsuratlı çıkması halinde, 

çıkan rakam bir üst tam 

sayıya tamamlanmak 

suretiyle ilgili kıymetlere 

uygulanacak amortisman 

oran ve süreleri belirlenir. 

Bu şekilde belirlenen oran 

ve süreler izleyen yıllarda 

değiştirilemez. İmalat 

sanayiinde kullanılmak 

üzere iktisap edilen ve 

madde hükmünden 

yararlanılabilecek makina 

ve teçhizatı tespite 

Bakanlar Kurulu, 

uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 

kapsamında iktisap edilen 

yeni makina ve teçhizat için 

uygulanacak amortisman 

oran ve süreleri, Maliye 

Bakanlığınca bu Kanunun 

315 inci maddesine göre 

tespit ve ilan edilen faydalı 

ömür sürelerinin yarısı 

dikkate alınmak suretiyle 

hesaplanabilir. Bu şekilde 

yapılacak hesaplamada 

faydalı ömür süresinin 

küsuratlı çıkması halinde, 

çıkan rakam bir üst tam 

sayıya tamamlanmak 

suretiyle ilgili kıymetlere 

uygulanacak amortisman 

oran ve süreleri belirlenir. 

Bu şekilde belirlenen oran 

ve süreler izleyen yıllarda 

değiştirilemez. İmalat 

sanayiinde kullanılmak 

üzere iktisap edilen ve 

madde hükmünden 

yararlanılabilecek makina 

ve teçhizatı tespite 

Bakanlar Kurulu, 

uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 

amortisman oranlarına 

göre daha kısa sürelerde 

itfa edilebilmesine imkân 

sağlanmaktadır. 

Öngörülen 

düzenlemeden, 

maddenin yürürlük 

tarihinden 2019 takvim 

yılı sonuna kadar iktisap 

edilecek makina ve 

teçhizat için 

yararlanılabilecektir. 

Bunun yanı sıra, bu 

imkandan 6948 sayılı 

Kanuna göre sanayi sicil 

belgesini haiz 

mükellefler, kapsamı 

belirlenecek makina ve 

teçhizat için 

yararlanabilecektir. 

Öte yandan, bu 

düzenlemeden 

yararlanılması mükellefler 

açısından ihtiyari olmakla 

birlikte, bu imkandan 

yararlanılmaya 

başlanılmasını 

müteakiben izleyen 

yıllarda, madde 

kapsamında belirlenen 

oran ve sürelerin 

değiştirilmesi mümkün 

değildir. 

Bakanlar Kuruluna, 

imalat sanayiinde 

kullanılmak üzere iktisap 

edilen ve madde 

hükmünden 

yararlanılabilecek makina 
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ve teçhizatı tespit, Maliye 

Bakanlığına ise 

uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirleme yetkisi 

verilmektedir. 

 

Tanımlar 

Madde 2- (Değişik: 

25/12/2003-5035/21 

md.) 

Bu Kanunda kullanılan 

terimlerin taşıdığı 

anlamlar aşağıda 

gösterilmiştir: 

1-Motorlu taşıt: Karada, 

havada insan, hayvan 

ve eşya taşımaya 

yarayan ve makine 

kuvvetiyle hareket eden 

taşıtlardır. 

… 

4- Minibüs: Yapısı 

itibarıyla sürücüsü dahil 

dokuz ile onbeş oturma 

yeri olan ve insan 

taşımak için imal 

edilmiş bulunan 

motorlu araçtır. 

5- Otobüs: Yapısı 

itibarıyla sürücüsü dahil 

en az onaltı oturma yeri 

olan ve insan taşımak 

için imal edilmiş 

bulunan motorlu 

araçtır. Troleybüsler de 

bu sınıfa dahildir.  

 

 

 

MADDE 17- 18/2/1963 

tarihli ve 197 sayılı Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Kanununun 

2 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (4) numaralı 

bendinde yer alan “onbeş” 

ibaresi “onyedi” şeklinde,  

(5) numaralı bendinde yer 

alan “onaltı” ibaresi 

“onsekiz” şeklinde 

değiştirilmiş ve aynı 

maddenin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“21- Motor gücü: Taşıtların 

elektrik motorlarını imal 

eden fabrikalarca 

uluslararası normlara göre 

tespit edilen ve kilovat (kW) 

olarak ifade olunan azami 

güçtür.” 

 

Tanımlar 

Madde 2- (Değişik: 

25/12/2003-5035/21 md.) 

Bu Kanunda kullanılan 

terimlerin taşıdığı anlamlar 

aşağıda gösterilmiştir: 

1- Motorlu taşıt: 

Karada, havada insan, 

hayvan ve eşya taşımaya 

yarayan ve makine 

kuvvetiyle hareket eden 

taşıtlardır. 

… 

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla 

sürücüsü dahil dokuz ile 

onyedi oturma yeri olan ve 

insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu 

araçtır. 

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla 

sürücüsü dahil en az onsekiz  

oturma yeri olan ve insan 

taşımak için imal edilmiş 

bulunan motorlu araçtır. 

Troleybüsler de bu sınıfa 

dahildir.  

“21- Motor gücü: Taşıtların 

elektrik motorlarını imal 

eden fabrikalarca 

uluslararası normlara göre 

tespit edilen ve kilovat (kW) 

olarak ifade olunan azami 

güçtür.” 

MADDE 17-2918 sayılı 

Karayolları Trafik 

Kanununda yer alan 

minibüs ve otobüs 

tanımlanna uyum 

sağlamak için 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 

Kanununun 2’nci 

maddesinde düzenleme 

yapılmakta, aynı maddeye 

motorlu taşıtlarla ilgili 

olarak motor gücü tanımı 

da eklenmektedir. 
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 MADDE 18- 197 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesine 

birinci fıkrasında yer alan 

(I) sayılı tarifeden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

“(I) sayılı tarifenin “1- 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi 

taşıtları ve benzerleri” 

başlıklı bölümünde yer alan 

ve sadece elektrik motoru 

olan taşıtlardan, motor 

gücü;  

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 

2, 3 satır numaralarında, 

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 

kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 

satır numaralarında, 

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 

kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır 

numaralarında, 

d) 105 kW’ı geçen fakat 

120 kW’ı geçmeyenler 9, 

10 satır numaralarında, 

e) 120 kW’ı geçen fakat 

150 kW’ı geçmeyenler 11, 

12 satır numaralarında, 

f) 150 kW’ı geçen fakat 

180 kW’ı geçmeyenler 13, 

14 satır numaralarında, 

g) 180 kW’ı geçen fakat 

210 kW’ı geçmeyenler 15, 

16 satır numaralarında, 

h) 210 kW’ı geçen fakat 

240 kW’ı geçmeyenler 17, 

18 satır numaralarında, 

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 

satır numaralarında, 

yer alan taşıt değerlerine 

 MADDE 18- Sadece 

elektrik motorlu otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve 

benzeri taşıtlar ile elektrik 

motorlu motosikletler 

197 sayılı Kanun 

kapsamına alınmakta ve 

bunların Kanunun (I) 

sayılı tarifesindeki vergi 

tutarlarının %25'i 

oranında vergilendirilmesi 

sağlanmaktadır. 
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ve yaşına isabet eden vergi 

tutarlarının %25’i oranında 

vergilendirilir. 

 (I) sayılı tarifenin “2- 

Motosikletler” başlıklı 

bölümünde yer alan ve 

sadece elektrik motoru 

olan taşıtlardan, motor 

gücü; 

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 

kW’ı geçmeyenler bu 

bölümün birinci satırında, 

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 

kW’ı geçmeyenler bu 

bölümün ikinci satırında, 

c) 40 kW’ı geçen fakat 60 

kW’ı geçmeyenler bu 

bölümün üçüncü satırında, 

d) 60 kW’ı geçenler bu 

bölümün dördüncü 

satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan 

vergi tutarlarının %25’i 

oranında vergilendirilir.” 

 

Madde 6- (Değişik: 

29/11/1984-3088/2 

md.)  

(I) Sayılı tarifede yazılı 

taşıtlar dışında kalan, 

motorlu kara taşıtları 

(II) sayılı tarifeye göre 

(…)(1) , uçak ve 

helikopterler (Türkkuşu, 

Türk Hava Kurumuna 

ait olanlar hariç) 

aşağıdaki (IV) sayılı 

tarifeye göre 

vergilendirilir. (Ek 

MADDE 19- 197 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesine 

birinci fıkrasında yer alan 

(II) sayılı tarifeden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

 “(II) sayılı tarifenin “2) 

Panel van ve motorlu 

karavanlar (Motor Silindir 

hacmi)” başlıklı bölümünde 

yer alan ve sadece elektrik 

motoru olan taşıtlardan, 

motor gücü; 

a) 115 kW’ı geçmeyenler 

Madde 6- (Değişik: 

29/11/1984-3088/2 md.)  

(I) Sayılı tarifede yazılı 

taşıtlar dışında kalan, 

motorlu kara taşıtları (II) 

sayılı tarifeye göre (…)(1) , 

uçak ve helikopterler 

(Türkkuşu, Türk Hava 

Kurumuna ait olanlar hariç) 

aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye 

göre vergilendirilir. (Ek 

cümle: 4/6/2008-5766/9 

md.) Zirai ilaçlama 

amacıyla kullanılmak üzere 

MADDE 19- Sadece 

elektrik motorlu panel 

van ve motorlu 

karavanlar 197 sayılı 

Kanun kapsamına 

alınmakta ve bunların 

Kanunun (II) sayılı 

tarifesindeki vergi 

tutarlarının %25'i 

oranında vergilendirilmesi 

sağlanmaktadır. Ayrıca, 

sadece elektrik motorlu 

minibüs, otobüs, 

kamyonet, kamyon, çekici 
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cümle: 4/6/2008-

5766/9 md.) Zirai 

ilaçlama amacıyla 

kullanılmak üzere kayıt 

ve tescil edilmiş uçaklar 

için (IV) sayılı tarifede 

yer alan vergi tutarları 

yüzde 25 oranında 

uygulanır. 

 

(II) SAYILI TARİFE 

… 

bu bölümün birinci 

satırında, 

b) 115 kW’ı geçenler bu 

bölümün ikinci satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan 

vergi tutarlarının %25’i 

oranında vergilendirilir. 

(II) sayılı tarifedeki minibüs, 

otobüs, kamyonet, kamyon, 

çekici ve benzeri 

taşıtlardan sadece elektrik 

motoru olanlar, bu taşıtlara 

ilişkin tarifede yaşları 

itibarıyla yer alan vergi 

tutarlarının %25’i oranında 

vergilendirilir.” 

 

kayıt ve tescil edilmiş 

uçaklar için (IV) sayılı 

tarifede yer alan vergi 

tutarları yüzde 25 oranında 

uygulanır. 

 

(II) SAYILI TARİFE 

… 

 

“(II) sayılı tarifenin “2) 

Panel van ve motorlu 

karavanlar (Motor Silindir 

hacmi)” başlıklı bölümünde 

yer alan ve sadece elektrik 

motoru olan taşıtlardan, 

motor gücü; 

a) 115 kW’ı geçmeyenler 

bu bölümün birinci 

satırında, 

b) 115 kW’ı geçenler bu 

bölümün ikinci satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan 

vergi tutarlarının %25’i 

oranında vergilendirilir. 

(II) sayılı tarifedeki minibüs, 

otobüs, kamyonet, kamyon, 

çekici ve benzeri 

taşıtlardan sadece elektrik 

motoru olanlar, bu taşıtlara 

ilişkin tarifede yaşları 

itibarıyla yer alan vergi 

tutarlarının %25’i oranında 

vergilendirilir.” 

 

ve benzeri taşıtlara ilişkin 

motorlu taşıtlar vergisinin 

ise mevcut (II) sayılı 

tarifede yer alan 

tutarların %25'i dikkate 

alınmak suretiyle 

hesaplanacağı 

düzenlenmektedir. 

 

Vergiye etki eden 

değişikler: 

 Madde 11- 

Yıl içinde taşıtın 

vergilendirilmesine 

MADDE 20- 197 sayılı 

Kanunun 11 inci 

maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “motor 

silindir hacmi,” ibaresinden 

Vergiye etki eden 

değişikler: 

 Madde 11- 

Yıl içinde taşıtın 

vergilendirilmesine esas 

MADDE 20- Madde ile, 

197 sayılı Kanunun 11 

inci maddesine sadece 

elektrik motorlu taşıtlar 

için, motor gücü ibaresi 
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esas olan model yılı, 

cinsi, motor silindir 

hacmi, azami  toplam 

ağırlığı (…) ve azami 

kalkış ağırlığı gibi 

unsurlarından herhangi 

birisinde, verginin 

artırılması veya 

azaltılmasını gerektiren 

bir değişiklik olduğu 

takdirde, bu değişiklik, 

takvim yılının ilk altı 

ayında yapılmış ise 

takip eden son altı aylık 

dönemin başından, son 

altı ayında yapılmış ise 

takip eden takvim yılı 

başından itibaren 

dikkate alınır ve vergi, 

yeni duruma göre 

ödenir. 

sonra gelmek üzere “motor 

gücü,” ibaresi eklenmiştir. 

 

olan model yılı, cinsi, motor 

silindir hacmi, motor gücü, 

azami  toplam ağırlığı (…) 

ve azami kalkış ağırlığı gibi 

unsurlarından herhangi 

birisinde, verginin 

artırılması veya 

azaltılmasını gerektiren bir 

değişiklik olduğu takdirde, 

bu değişiklik, takvim yılının 

ilk altı ayında yapılmış ise 

takip eden son altı aylık 

dönemin başından, son altı 

ayında yapılmış ise takip 

eden takvim yılı başından 

itibaren dikkate alınır ve 

vergi, yeni duruma göre 

ödenir. 

 

eklenmektedir. 

 

Geçici Madde 8- (Ek: 

28/11/2017-7061/26 

md.)  

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. 

... 

MADDE 21- 197 sayılı 

Kanunun geçici 8 inci 

maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan (I/A) 

sayılı tarifeden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

“(I/A) sayılı tarifede yer 

alan ve sadece elektrik 

motoru olan taşıtlardan, 

motor gücü;  

a) 70 kW’ı geçmeyenler 

birinci satırında, 

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 

kW’ı geçmeyenler ikinci 

satırında, 

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 

kW’ı geçmeyenler üçüncü 

Geçici Madde 8- (Ek: 

28/11/2017-7061/26 

md.)  

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) sayılı tarifede yer alan 

ve sadece elektrik motoru 

olan taşıtlardan, motor 

gücü;  

a) 70 kW’ı geçmeyenler 

birinci satırında, 

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 

MADDE 21- Sadece 

elektrik motorlu otomobil, 

kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve 

benzeri taşıtlar 197 sayılı 

Kanun kapsamına 

alınmakta ve bunların 

Kanunun (I/A) sayılı 

tarifesindeki vergi 

tutarlarının %25'i 

oranında vergilendirilmesi 

sağlanmaktadır. 
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satırında, 

d) 105 kW’ı geçen fakat 

120 kW’ı geçmeyenler 

dördüncü satırında, 

e) 120 kW’ı geçen fakat 

150 kW’ı geçmeyenler 

beşinci satırında, 

f) 150 kW’ı geçen fakat 

180 kW’ı geçmeyenler 

altıncı satırında, 

g) 180 kW’ı geçen fakat 

210 kW’ı geçmeyenler 

yedinci satırında, 

h) 210 kW’ı geçen fakat 

240 kW’ı geçmeyenler 

sekizinci satırında, 

ı) 240 kW’ı geçenler 

dokuzuncu satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan 

vergi tutarlarının %25’i 

oranında vergilendirilir.” 

 

kW’ı geçmeyenler ikinci 

satırında, 

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 

kW’ı geçmeyenler üçüncü 

satırında, 

d) 105 kW’ı geçen fakat 

120 kW’ı geçmeyenler 

dördüncü satırında, 

e) 120 kW’ı geçen fakat 

150 kW’ı geçmeyenler 

beşinci satırında, 

f) 150 kW’ı geçen fakat 

180 kW’ı geçmeyenler 

altıncı satırında, 

g) 180 kW’ı geçen fakat 

210 kW’ı geçmeyenler 

yedinci satırında, 

h) 210 kW’ı geçen fakat 

240 kW’ı geçmeyenler 

sekizinci satırında, 

ı) 240 kW’ı geçenler 

dokuzuncu satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan 

vergi tutarlarının %25’i 

oranında vergilendirilir. 

III – Karar ve ilam harcı 

… 

2. Maktu harç : 

… 

 

MADDE 22- 2/7/1964 

tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununa bağlı (1) sayılı 

Tarifenin “A) Mahkeme 

Harçları” başlıklı 

bölümünün “III- Karar ve 

ilam harcı” başlıklı alt 

bölümünün (2) numaralı 

fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 

“e) Açılmış davalarda 

uyuşmazlıkların 

arabuluculuk yoluyla 

çözümlenmesi halinde, 

III – Karar ve ilam harcı 

… 

2. Maktu harç : 

… 

e) Açılmış davalarda 

uyuşmazlıkların 

arabuluculuk yoluyla 

çözümlenmesi halinde, 

arabuluculuk son 

tutanağına dayalı olarak 

verilen kararlarda 35,90 TL 

MADDE 22- Madde ile, 

492 sayılı Kanuna hüküm 

eklenmek suretiyle, dava 

konusu edilmiş 

uyuşmazlıkların 

arabuluculuk yoluyla 

çözümlenmesinde, karar 

ve ilam harçları 

konusunda yaşanan 

tereddütlerin giderilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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arabuluculuk son 

tutanağına dayalı olarak 

verilen kararlarda 35,90 

TL” 

 

Araçlar, kıymetli maden 

ve petrol aramaları ile 

ulusal güvenlik 

harcamaları ve 

yatırımlarda istisna  

 Madde 13 – 

Aşağıdaki teslim ve 

hizmetler vergiden 

müstesnadır.  

… 

 

MADDE 29- 25/10/1984 

tarihli ve 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun 

13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 

 “j) Organize sanayi 

bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin su, kanalizasyon, 

arıtma, doğalgaz, elektrik, 

haberleşme tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi 

sitelerindeki işyerlerinin 

inşasına ilişkin, bunlara 

veya bunlar tarafından 

oluşturulan iktisadi 

işletmelere yapılan mal 

teslimleri ile hizmet ifaları,” 

 

Araçlar, kıymetli maden ve 

petrol aramaları ile ulusal 

güvenlik harcamaları ve 

yatırımlarda istisna  

 Madde 13 – 

Aşağıdaki teslim ve 

hizmetler vergiden 

müstesnadır.  

… 

j) Organize sanayi bölgeleri 

ile küçük sanayi sitelerinin 

su, kanalizasyon, arıtma, 

doğalgaz, elektrik, 

haberleşme tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi 

sitelerindeki işyerlerinin 

inşasına ilişkin, bunlara 

veya bunlar tarafından 

oluşturulan iktisadi 

işletmelere yapılan mal 

teslimleri ile hizmet ifaları, 

MADDE 29- Madde ile, 

organize sanayi bölgeleri 

ile küçük sanayi 

sitelerinin, su, 

kanalizasyon, arıtma, 

doğalgaz, elektrik, 

haberleşme tesisleri ile 

yol yapımına ve küçük 

sanayi sitelerindeki iş 

yerlerinin inşasına ilişkin, 

organize sanayi bölgeleri 

ile küçük sanayi sitelerine 

veya bunlar tarafından 

oluşturulan iktisadi 

işletmelere yapılan mal 

teslimleri ile hizmet ifaları 

katma değer vergisinden 

istisna tutulmak suretiyle 

yatırımlar üzerindeki 

katma değer vergisi 

yükünün azaltılması 

amaçlanmaktadır. 

Organize sanayi bölgeleri 

ile küçük sanayi sitelerine 

veya bunlar tarafından 

oluşturulan iktisadi 

işletmelere istisna 

kapsamında teslimde 

bulunan veya hizmet ifa 

eden mükelleflerin mal ve 

hizmet alımları ise genel 

hükümlere göre KDV'ye 

tabi olacaktır. 
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Sosyal ve Askeri Amaçlı 

İstisnalarla Diğer 

İstisnalar Madde 17 – 

… 

4. Diğer İstisnalar: 

… 

d) İktisadi işletmelere 

dahil olmayan 

gayrimenkullerin 

kiralanması işlemleri ile 

Sağlık Bakanlığına bağlı 

hastane, klinik, 

dispanser, sanatoryum 

gibi kurum ve 

kuruluşların yapacağı 

Gelir Vergisi 

Kanununun 70 inci 

maddesinde belirtilen 

mal ve hakların 

kiralanması işlemleri,  

MADDE 30- 3065 sayılı 

Kanunun 17’nci 

maddesinin (4) numaralı 

fıkrasının (d) bendinde yer 

alan “gayrimenkullerin 

kiralanması işlemleri” 

ibaresi “gayrimenkullerin 

kiralanması işlemleri, Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda kantin olarak 

belirlenen alanların okul 

aile birlikleri tarafından 

kiraya verilmesi işlemleri” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Sosyal ve Askeri Amaçlı 

İstisnalarla Diğer İstisnalar 

Madde 17 – 

… 

4. Diğer İstisnalar: 

… 

d) İktisadi işletmelere dahil 

olmayan gayrimenkullerin 

kiralanması işlemleri, Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda kantin olarak 

belirlenen alanların okul 

aile birlikleri tarafından 

kiraya verilmesi işlemleri ile 

Sağlık Bakanlığına bağlı 

hastane, klinik, dispanser, 

sanatoryum gibi kurum ve 

kuruluşların yapacağı Gelir 

Vergisi Kanununun 70 inci 

maddesinde belirtilen mal 

ve hakların kiralanması 

işlemleri,  

 

MADDE 30- Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı 

okullarda kantin olarak 

belirlenen alanların 

kiralanması, 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi 

Kanununa göre katma 

değer vergisine tabi 

bulunmaktadır. Bu husus 

mükellefler tarafından 

sıkça dava konusu 

yapılmakta olup, söz 

konusu davalar genellikle 

idare aleyhine 

sonuçlanmaktadır. 

Madde ile, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı 

okullarda kantin olarak 

belirlenen alanların okul 

aile birlikleri tarafından 

kiraya verilmesi 

işlemlerine KDV istisnası 

tanınarak ihtilafların 

sonlandınlması 

amaçlanmaktadır. 

 

 MADDE 31- 3065 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 39- 

17/4/1957 tarihli ve 6948 

sayılı Sanayi Sicili 

Kanununa göre sanayi sicil 

belgesini haiz katma değer 

vergisi mükelleflerine 

münhasıran imalat 

sanayiinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makina 

ve teçhizat teslimleri ile 

GEÇİCİ MADDE 39- 

17/4/1957 tarihli ve 6948 

sayılı Sanayi Sicili 

Kanununa göre sanayi sicil 

belgesini haiz katma değer 

vergisi mükelleflerine 

münhasıran imalat 

sanayiinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makina 

ve teçhizat teslimleri ile 

26/6/2001 tarihli ve 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu 

MADDE 31- Madde ile, 

6948 sayılı Sanayi Sicili 

Kanununa göre sanayi 

sicil belgesini haiz katma 

değer vergisi 

mükelleflerine 

münhasıran imalat 

sanayiinde kullanılmak 

üzere 31/12/2019 

tarihine kadar yapılan 

yeni makina ve teçhizat 

teslimleri katma değer 

vergisinden istisna 
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26/6/2001 tarihli ve 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu 

kapsamındaki teknoloji 

geliştirme bölgesi ile ihtisas 

teknoloji geliştirme 

bölgesinde, 28/2/2008 

tarihli ve 5746 sayılı 

Araştırma, Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Kanun kapsamındaki Ar-Ge 

ve tasarım merkezlerinde, 

3/7/2014 tarihli ve 6550 

sayılı Araştırma 

Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair 

Kanun kapsamındaki 

araştırma 

laboratuvarlarında Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde bulunanlara, 

münhasıran bu 

faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makina 

ve teçhizat teslimleri 

31/12/2019 tarihine 

kadar katma değer 

vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda yapılan 

teslimler nedeniyle 

yüklenilen vergiler, vergiye 

tabi işlemler üzerinden 

hesaplanan vergiden 

indirilir. İndirim yoluyla 

telafi edilemeyen vergiler, 

bu Kanunun 32’nci 

maddesi hükmü uyarınca 

istisna kapsamında işlem 

kapsamındaki teknoloji 

geliştirme bölgesi ile ihtisas 

teknoloji geliştirme 

bölgesinde, 28/2/2008 

tarihli ve 5746 sayılı 

Araştırma, Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Kanun kapsamındaki Ar-Ge 

ve tasarım merkezlerinde, 

3/7/2014 tarihli ve 6550 

sayılı Araştırma 

Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair 

Kanun kapsamındaki 

araştırma 

laboratuvarlarında Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde bulunanlara, 

münhasıran bu 

faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makina 

ve teçhizat teslimleri 

31/12/2019 tarihine 

kadar katma değer 

vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda yapılan 

teslimler nedeniyle 

yüklenilen vergiler, vergiye 

tabi işlemler üzerinden 

hesaplanan vergiden 

indirilir. İndirim yoluyla 

telafi edilemeyen vergiler, 

bu Kanunun 32 nci 

maddesi hükmü uyarınca 

istisna kapsamında işlem 

yapan mükellefin talebi 

üzerine iade edilir. 

 İstisna kapsamında alınan 

tutulmak suretiyle 

imalatçı mükellefler 

üzerindeki katma değer 

vergisinden kaynaklı 

finansman yükünün 

azaltılması 

amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, Ar-Ge, yenilik ve 

tasarım yoluyla ülke 

sanayisi ve ekonomisinin 

uluslararası düzeyde 

rekabet edebilir bir yapıya 

kavuşturulması için 

teknolojik bilgi 

üretilmesini, üründe ve 

üretim süreçlerinde 

yenilik yapılmasını, ürün 

kalitesi ve standardının 

yükseltilmesini, 

verimliliğin artırılmasını, 

üretim maliyetlerinin 

düşürülmesini teminen, 

4691 sayılı Kanun 

kapsamındaki teknoloji 

geliştirme bölgesi ile 

ihtisas teknoloji 

geliştirme bölgesinde, 

5746 sayılı Kanun 

kapsamındaki Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinde, 

6550 sayılı Kanun 

kapsamındaki araştırma 

laboratuvarlarmda Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde 

bulunanlara, münhasıran 

bu faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere 

31/12/2019 tarihine 
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yapan mükellefin talebi 

üzerine iade edilir. 

 İstisna kapsamında alınan 

makina ve teçhizatın, 

teslim tarihini takip eden 

takvim yılının başından 

itibaren üç yıl içinde; imalat 

sanayii veya Ar-Ge, yenilik 

ve tasarım faaliyetleri 

dışında kullanılması veya 

elden çıkarılması 

hallerinde, zamanında 

alınmayan vergi alıcıdan, 

vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi 

ile birlikte tahsil edilir. 

Zamanında alınmayan 

vergiler ile vergi 

cezalarında zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi takip 

eden takvim yılının 

başından itibaren başlar. 

İmalat sanayiinde 

kullanılmak üzere istisna 

kapsamında teslim 

edilecek makina ve 

teçhizatı belirlemeye 

Bakanlar Kurulu, bu 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 

makina ve teçhizatın, 

teslim tarihini takip eden 

takvim yılının başından 

itibaren üç yıl içinde; imalat 

sanayii veya Ar-Ge, yenilik 

ve tasarım faaliyetleri 

dışında kullanılması veya 

elden çıkarılması 

hallerinde, zamanında 

alınmayan vergi alıcıdan, 

vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi 

ile birlikte tahsil edilir. 

Zamanında alınmayan 

vergiler ile vergi 

cezalarında zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi takip 

eden takvim yılının 

başından itibaren başlar. 

İmalat sanayiinde 

kullanılmak üzere istisna 

kapsamında teslim 

edilecek makina ve 

teçhizatı belirlemeye 

Bakanlar Kurulu, bu 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

kadar yapılan yeni 

makina ve teçhizat 

teslimleri KDV'den istisna 

tutulmaktadır. 

Madde kapsamında 

vergiden istisna edilen 

işlemleri yapan 

mükelleflerin istisna 

edilen işlemleri nedeniyle 

yüklendikleri verginin 

indirim konusu yapılması, 

indirim yoluyla telafi 

edilemeyen verginin ise 

iadesi mümkündür. 

İstisna kapsamında 

alınan makina ve 

teçhizatın, teslim tarihini 

takip eden takvim yılının 

başından itibaren üç yıl 

içinde; Ar-Ge, yenilik ve 

tasarım faaliyetleri veya 

imalat sanayii dışında 

kullanılması veya elden 

çıkarılması hallerinde, 

zamanında alınmayan 

vergi alıcıdan, vergi ziyaı 

cezası uygulanarak 

gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilecektir. 

Zamanında alınmayan 

vergiler ile vergi 

cezalarında zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi 

takip eden takvim yılının 

başından itibaren 

başlayacaktır. 
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Öte yandan madde ile, 

imalat sanayiinde 

kullanılmak üzere istisna 

kapsamında teslim 

edilecek makina ve 

teçhizatı belirlemeye 

Bakanlar Kuruluna, bu 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye 

Bakanlığına yetki 

verilmektedir. 

 

 MADDE 35- 21/5/1986 

tarihli ve 3289 sayılı Spor 

Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanuna 

aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

“Sporcu ücretlerinden 

tevkif yoluyla alınan gelir 

vergisinin iadesi 

EK MADDE 12- Spor Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Futbol 

Federasyonu ve bağımsız 

spor federasyonlarına tescil 

edilmiş olan ve Türkiye’de 

faaliyette bulunan spor 

kulüpleri ve sportif alanda 

faaliyette bulunan sermaye 

şirketleri tarafından 

sporculara ödenen 

ücretlerden tevkif edilerek 

ilgili vergi dairesine kanuni 

süresinde beyan edilen ve 

ödenen gelir vergisi 

tutarları, ilgili işverence 

Türkiye’de kurulu 

Sporcu ücretlerinden tevkif 

yoluyla alınan gelir 

vergisinin iadesi 

EK MADDE 12- Spor Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Futbol 

Federasyonu ve bağımsız 

spor federasyonlarına tescil 

edilmiş olan ve Türkiye’de 

faaliyette bulunan spor 

kulüpleri ve sportif alanda 

faaliyette bulunan sermaye 

şirketleri tarafından 

sporculara ödenen 

ücretlerden tevkif edilerek 

ilgili vergi dairesine kanuni 

süresinde beyan edilen ve 

ödenen gelir vergisi 

tutarları, ilgili işverence 

Türkiye’de kurulu 

bankalarda açılmış olan 

özel hesaplara, ödemeyi 

takip eden beş iş günü 

içinde ilgili vergi dairesi 

tarafından 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine 

MADDE 35- Türk 

sporunun geliştirilmesi ve 

desteklenmesi amacıyla 

Spor Genel Müdürlüğü, 

Türkiye Futbol 

Federasyonu ve bağımsız 

spor federasyonlarına 

tescil edilmiş olan ve 

Türkiye'de faaliyette 

bulunan spor kulüpleri ve 

sportif alanda faaliyette 

bulunan sermaye 

şirketlerinin sporculara 

yaptıkları ücret ödemeleri 

üzerinden kestikleri gelir 

vergisinin, kanuni süresi 

içerisinde beyan edilip 

ödenmesinden sonra bu 

kesintilerin spor 

kulüplerince veya 

sermaye şirketlerince 

oluşturulan özel bir 

hesaba ilgili vergi dairesi 

tarafından, amaç dışı 

kullanım nedeniyle 

yapılmış tarhiyatlar hariç 
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bankalarda açılmış olan 

özel hesaplara, ödemeyi 

takip eden beş iş günü 

içinde ilgili vergi dairesi 

tarafından 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine 

göre, bu maddenin 

dördüncü fıkrası 

kapsamındaki alacaklar 

hariç, 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 23 

üncü maddesi hükmü 

uygulanmaksızın red ve 

iade edilir. 

Özel hesaba aktarılan 

tutarlar aşağıdaki 

harcamalar dışında 

kullanılamaz. 

a) Amatör spor dallarında 

sportif faaliyet gösteren 

sporculara, bunların 

çalıştırıcılarına ve diğer 

spor elemanlarına yapılan 

ücret ve ücret sayılan 

ödemeler (Bu hesaptan 

yapılan ödeme, her bir 

sporcu, çalıştırıcı ve diğer 

spor elemanları için yıllık 

olarak 31/12/1960 tarihli 

ve 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 103 üncü 

maddesinde yazılı tarifenin 

üçüncü gelir diliminde yer 

alan ve ilgili yılda ücretler 

için geçerli olan tutarın üç 

katını aşamaz.),  

göre, bu maddenin 

dördüncü fıkrası 

kapsamındaki alacaklar 

hariç, 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 23 

üncü maddesi hükmü 

uygulanmaksızın red ve 

iade edilir. 

Özel hesaba aktarılan 

tutarlar aşağıdaki 

harcamalar dışında 

kullanılamaz. 

a) Amatör spor dallarında 

sportif faaliyet gösteren 

sporculara, bunların 

çalıştırıcılarına ve diğer 

spor elemanlarına yapılan 

ücret ve ücret sayılan 

ödemeler (Bu hesaptan 

yapılan ödeme, her bir 

sporcu, çalıştırıcı ve diğer 

spor elemanları için yıllık 

olarak 31/12/1960 tarihli 

ve 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 103 üncü 

maddesinde yazılı tarifenin 

üçüncü gelir diliminde yer 

alan ve ilgili yılda ücretler 

için geçerli olan tutarın üç 

katını aşamaz.),  

b) Bu fıkranın (a) bendi 

kapsamındaki sporcu, 

çalıştırıcılar ve diğer spor 

elemanlarının, sportif 

faaliyetlerine ilişkin iaşe, 

ibate, seyahat, sağlık, 

eğitim-öğretim harcamaları 

olmak üzere, 6183 sayılı 

Kanunun 23 üncü 

maddesi hükmü 

uygulanmaksızın beş 

işgünü içinde 

aktarılmasına yönelik 

düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca; 

-  Özel hesaba aktarılan 

tutarların, amatör 

sporcuların, bunların 

çalıştırıcılarının ve diğer 

spor elemanlarının 

ücretleri ile bunların 

sportif faaliyetleri ile ilgili 

seyahat, sağlık, eğitim-

öğretim 

 harcamaları ile amatör 

spor dallarına ilişkin 

hazırlık kampları, 

müsabaka, malzeme ve 

ekipman, 

 federasyon vize, tescil ve 

katılım harcamalarında 

kullanılması, 

-  Özel hesaptan amaç 

dışı kullanıldığı tespit 

edilen tutarlar için, amaç 

dışı kullanılan döneme 

gelir 

 (stopaj) vergisi tarhiyatı 

yapılarak vergi ziyaı 

cezası kesilmesi, 

-  Özel hesapta yer alan 

tutarların, amaç dışı 

kullanım nedeniyle 

yapılmış tarhiyatlar hariç 

olmak üzere, rehin ve 

haciz dışı bırakılması, 
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b) Bu fıkranın (a) bendi 

kapsamındaki sporcu, 

çalıştırıcılar ve diğer spor 

elemanlarının, sportif 

faaliyetlerine ilişkin iaşe, 

ibate, seyahat, sağlık, 

eğitim-öğretim harcamaları 

ile amatör spor dallarına 

ilişkin hazırlık kampları, 

müsabaka, malzeme ve 

ekipman, federasyon vize, 

lisans, tescil ve katılım 

harcamaları. 

Özel hesaba aktarılan iade 

tutarları ile bu hesaptan 

yapılan harcamalar, gelir ve 

kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, 

gider, indirim veya maliyet 

olarak dikkate alınamaz. 

Özel hesaptan amaç dışı 

kullanılan vergi iadeleri, 

amaç dışı kullanıldığı 

vergilendirme dönemine 

ilişkin gelir (stopaj) vergisi 

olarak özel hesap açılan 

mükellef adına 213 sayılı 

Kanundaki esaslara göre 

vergi ziyaı cezası kesilerek 

tarh edilir ve gecikme faizi 

hesaplanır. 

Özel hesapta yer alan 

tutarlar, bu maddenin 

dördüncü fıkrası 

kapsamındaki alacaklar 

hariç, rehnedilemez ve 

haczedilemez. 

Özel hesabın oluşturulması, 

idaresi, bu hesaba 

ile amatör spor dallarına 

ilişkin hazırlık kampları, 

müsabaka, malzeme ve 

ekipman, federasyon vize, 

lisans, tescil ve katılım 

harcamaları. 

Özel hesaba aktarılan iade 

tutarları ile bu hesaptan 

yapılan harcamalar, gelir ve 

kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, 

gider, indirim veya maliyet 

olarak dikkate alınamaz. 

Özel hesaptan amaç dışı 

kullanılan vergi iadeleri, 

amaç dışı kullanıldığı 

vergilendirme dönemine 

ilişkin gelir (stopaj) vergisi 

olarak özel hesap açılan 

mükellef adına 213 sayılı 

Kanundaki esaslara göre 

vergi ziyaı cezası kesilerek 

tarh edilir ve gecikme faizi 

hesaplanır. 

Özel hesapta yer alan 

tutarlar, bu maddenin 

dördüncü fıkrası 

kapsamındaki alacaklar 

hariç, rehnedilemez ve 

haczedilemez. 

Özel hesabın oluşturulması, 

idaresi, bu hesaba 

aktarılan tutarların 

kullanılması ve 

denetlenmesi ile maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer 

usul ve esasları 

belirlemeye, Maliye 

Bakanlığı ve Gençlik ve 

-  Özel hesabın 

oluşturulması, idaresi, bu 

hesaba aktarılan 

tutarların kullanılması ve 

denetlenmesi 

 ile maddenin 

uygulanmasına ilişkin 

diğer usul ve esaslann, 

Maliye Bakanlığı ve 

Gençlik ve Spor 

 Bakanlığınca 

müştereken belirlenmesi, 

hususlarında düzenleme 

yapılmaktadır. 
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aktarılan tutarların 

kullanılması ve 

denetlenmesi ile maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer 

usul ve esasları 

belirlemeye, Maliye 

Bakanlığı ve Gençlik ve 

Spor Bakanlığı müştereken 

yetkilidir.” 

 

Spor Bakanlığı müştereken 

yetkilidir. 

Geçici Madde 2 – (Ek: 

25/12/2003 – 

5035/44 md.) 

 (Değişik birinci fıkra: 

16/2/2016-6676/14 

md.) Yönetici şirketlerin 

bu Kanun uygulaması 

kapsamında elde 

ettikleri kazançlar ile 

Bölgede faaliyet 

gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, 

münhasıran bu 

Bölgedeki yazılım, 

tasarım ve AR-GE 

faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançları 

31/12/2023 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar 

vergisinden 

müstesnadır. 

 

(Ek fıkra: 18/6/2017-

7033/64 md.) Bölgede 

faaliyet gösteren gelir 

ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin bu 

kazançlarının gayri 

MADDE 51- 26/6/2001 

tarihli ve 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanununun geçici 

2 nci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “bu 

hakların ilgili mevzuat 

çerçevesinde tescil, kayıt 

veya bildirim şartına 

bağlamaya,” ibaresi “bu 

hakların, mahiyetlerine 

göre, AR-GE faaliyetleri 

neticesinde elde edilmesi 

ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde tescil veya 

kayıt ettirilmesi ya da 

bildirilmesi şartına 

bağlamaya, istisnadan 

kazancın elde edildiği 

vergilendirme dönemine 

ilişkin beyannamelerin 

verilmesi gereken sürenin 

sonuna kadar tescil veya 

kayıt için yetkili kuruma 

başvurulmuş olması 

kaydıyla bu kazançları 

doğuran işlemlerin 

gerçekleştirildiği 

vergilendirme döneminden 

Geçici Madde 2 – (Ek: 

25/12/2003 – 5035/44 

md.) 

 (Değişik birinci fıkra: 

16/2/2016-6676/14 md.) 

Yönetici şirketlerin bu 

Kanun uygulaması 

kapsamında elde ettikleri 

kazançlar ile Bölgede 

faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, 

münhasıran bu Bölgedeki 

yazılım, tasarım ve AR-GE 

faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançları 

31/12/2023 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

 

(Ek fıkra: 18/6/2017-

7033/64 md.) Bölgede 

faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerinin bu 

kazançlarının gayri maddi 

hakların satılması, devri 

veya kiralanmasından elde 

edilmesi halinde, 
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maddi hakların 

satılması, devri veya 

kiralanmasından elde 

edilmesi halinde, 

istisnadan 

yararlanılmasını, bu 

hakların ilgili mevzuat 

çerçevesinde tescil, 

kayıt veya bildirim 

şartına bağlamaya, 

mükellefin gayri maddi 

hak geliri ve varsa bağlı 

olduğu grubun satış 

hasılatına göre tescil 

şartına bağlı olmaksızın 

belgelendirme usulüne 

tabi tutmaya, 

istisnadan yararlanacak 

kazancı; bu kazancın 

elde edilmesine yönelik 

faaliyetler kapsamında 

gerçekleştirilen nitelikli 

harcamaların toplam 

harcamalara oranına 

isabet eden kısmı ile 

sınırlandırmaya, bu 

oranı toplam harcama 

tutarını aşmamak üzere 

yüzde 30’una kadar 

artırımlı uygulatmaya, 

nitelikli ve toplam 

harcamaları 

tanımlamaya Bakanlar 

Kurulu, bu kapsamda 

uygulamaya ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı ile 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

başlayarak 

faydalandırmaya,”, “bu 

kapsamda uygulamaya” 

ibaresi “bu kapsamda 

tescil, kayıt veya bildirim 

şartının yerine getirilmesine 

ve uygulamaya” şeklinde 

değiştirilmiş, fıkranın 

sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Belirlenen esaslar 

çerçevesinde tescil, kayıt 

veya bildirim şartının yerine 

getirilmemesi durumunda, 

zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergi, vergi 

ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme 

faiziyle birlikte tahsil 

olunur.” 

 

istisnadan yararlanılmasını, 

bu hakların, mahiyetlerine 

göre, AR-GE faaliyetleri 

neticesinde elde edilmesi 

ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde tescil veya 

kayıt ettirilmesi ya da 

bildirilmesi şartına 

bağlamaya, istisnadan 

kazancın elde edildiği 

vergilendirme dönemine 

ilişkin beyannamelerin 

verilmesi gereken sürenin 

sonuna kadar tescil veya 

kayıt için yetkili kuruma 

başvurulmuş olması 

kaydıyla bu kazançları 

doğuran işlemlerin 

gerçekleştirildiği 

vergilendirme döneminden 

başlayarak 

faydalandırmaya mükellefin 

gayri maddi hak geliri ve 

varsa bağlı olduğu grubun 

satış hasılatına göre tescil 

şartına bağlı olmaksızın 

belgelendirme usulüne tabi 

tutmaya, istisnadan 

yararlanacak kazancı; bu 

kazancın elde edilmesine 

yönelik faaliyetler 

kapsamında 

gerçekleştirilen nitelikli 

harcamaların toplam 

harcamalara oranına isabet 

eden kısmı ile 

sınırlandırmaya, bu oranı 

toplam harcama tutarını 

aşmamak üzere yüzde 
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yetkilidir. 30’una kadar artırımlı 

uygulatmaya, nitelikli ve 

toplam harcamaları 

tanımlamaya Bakanlar 

Kurulu, bu kapsamda 

tescil, kayıt veya bildirim 

şartının yerine getirilmesine 

ve uygulamaya ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı ile Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı yetkilidir. 

Belirlenen esaslar 

çerçevesinde tescil, kayıt 

veya bildirim şartının yerine 

getirilmemesi durumunda, 

zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergi, vergi 

ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme 

faiziyle birlikte tahsil 

olunur. 

 

 MADDE 56- 6/6/2002 

tarihli ve 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununun 

ekinde yer alan (I), (II), (III) 

ve (IV) sayılı listeler; ekli 

(1), (2), (3) ve (4) sayılı 

cetvellerde gösterildiği 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi (ÖTV) Kanununa 

ekli listeler kapsamına 

giren mallar, Türk 

Gümrük Tarife Cetveli 

(TGTC)'nde yer alan 

Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyon (G.T.İ.P.) 

numaraları itibarıyla 

tespit edilmiştir. 

ÖTV Kanununa ekli 

listelerde kapsamlı en 

son güncelleme 2011 

yılında yapılmış olup, 

günümüze kadar, 

TGTC'de çok sayıda 
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değişiklik olmasına 

rağmen, ÖTV Kanununda 

G.T.İ.P. uyumlaştırmaları 

yapılmamıştır. 

Bu nedenle, öngörülen 

düzenleme ile, 4760 

sayılı Kanuna ekli (I), (II), 

(III) ve (IV) sayılı listelerin 

güncellenmesi ve halen 

uygulanmakta olan vergi 

tutar ve/veya oranlarının 

bu listelerde yer alması 

amacıyla söz konusu 

listeler, ekli (1), (2), (3) ve 

(4) sayılı cetvellerde 

gösterildiği şekilde 

değiştirilmektedir. 

Ayrıca, TGTC'nin 38.26 

G.T.İ.P. numarasında yer 

alan bazı malların 

"biodizel" ile teknik olarak 

birbirine çok yakın özellik 

göstermesi, 

3801.20.10.00.00 ve 

3819.00.00.00.00 

G.T.İ.P. numaralarında yer 

alan malların ise 

akaryakıta karıştırılarak 

ya da doğrudan akaryakıt 

olarak kullanılabilmesi 

nedeniyle söz konusu 

mallar ÖTV Kanununa ekli 

(I) sayılı liste kapsamına 

alınmaktadır. 
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Diğer istisnalar 

Madde 7 – Bu Kanuna 

ekli; 

… 

4. (IV) sayılı listedeki 

9302.00 ve 93.03 

tarife pozisyonunda yer 

alan malların Milli 

Savunma Bakanlığı, 

Adalet Bakanlığı, 

Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, 

Milli İstihbarat Teşkilâtı, 

Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve 

Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğüne 

teslimi veya bunlar 

tarafından ithali, 

MADDE 57- 4760 sayılı 

Kanunun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (4) 

numaralı bendinde yer alan 

“9302.00” ibaresi 

“9302.00.00.00.00” 

şeklinde değiştirilmiş ve 

aynı bende “Millî İstihbarat 

Teşkilatı,” ibaresinden 

sonra gelmek üzere 

“Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı,” ibaresi 

eklenmiştir. 

 

Diğer istisnalar 

Madde 7 – Bu Kanuna ekli; 

… 

4. (IV) sayılı listedeki 

9302.00.00.00.00 ve 

93.03 tarife pozisyonunda 

yer alan malların Milli 

Savunma Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Milli İstihbarat 

Teşkilâtı, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve 

Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğüne teslimi veya 

bunlar tarafından ithali, 

 

Madde ile, 4760 sayılı 

ÖTV Kanununa ekli (IV) 

sayılı listede yapılan 

güncelleme çerçevesinde, 

Kanunun 7 nci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (4) numaralı 

bendinde yer alan 

tabanca ve revolverlerin 

G.T.İ.P. numarası 

"9302.00.00.00.00" 

şeklinde değiştirilmekte; 

Milli Savunma 

Bakanlığına bağlı iken 

alınan ve ithalatları 

istisna kapsamında olan 

"Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı", 

20/11/2017 tarihli ve 

696 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile 

Cumhurbaşkanına 

bağlandığından, madde 

metnine eklenmek 

suretiyle, bu Kurumun 

maddede belirtilen silah 

alımları ve ithalinde 

istisnadan yararlanmaya 

devam edeceği hususuna 

açıklık getirilmektedir. 

 

Madde 7/A – (Ek: 

27/4/2006-5493/1 

md.) Kanuna ekli (I) 

sayılı listede yer alan 

2710.19.41.00.11, 

MADDE 58- 4760 sayılı 

Kanunun 7/A maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan 

“2710.19.41.00.11, 

2710.19.41.00.13 ve 

Madde 7/A – (Ek: 

27/4/2006-5493/1 md.) 

Kanuna ekli (I) sayılı listede 

yer alan 2710.19.43.00.11 

ve 2710.20.11.00.11 

Madde ile, 4760 sayılı 

ÖTV Kanununa ekli (I) 

sayılı listede yapılan 

güncelleme çerçevesinde, 

bu Kanunun 7/A 
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2710.19.41.00.13 ve 

2710.19.45.00.12 

G.T.İ.P. numaralı 

malların, 4054 sayılı 

Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun ile 

5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu 

hükümleri 

çerçevesinde; Bakanlar 

Kurulunca belirlenen 

sınır kapılarında, 4458 

sayılı Gümrük 

Kanununun ihracat 

rejimi kapsamında yurt 

dışına çıkarılacak 

eşyayı taşıyan kamyon, 

çekici ve soğutucu 

ünitesine sahip yarı 

römorkların depolarına 

(araçların ve soğutucu 

ünitelerin standart yakıt 

deposu miktarlarını 

aşmamak kaydıyla) 

yalnızca yurt dışına 

çıkışlarında teslimi 

vergiden müstesnadır. 

 Maliye Bakanlığı, bu 

maddede düzenlenen 

istisnaya ilişkin usûl ve 

esasları belirlemeye, 

istisnayı bu maddeye 

göre işlem yapanlara 

verginin iadesi yöntemi 

ile uygulamaya 

yetkilidir. 

 

 

 

2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. 

numaralı” ibaresi 

“2710.19.43.00.11 ve 

2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

G.T.İ.P. numaralı malların, 

4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında 

Kanun ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu hükümleri 

çerçevesinde; Bakanlar 

Kurulunca belirlenen sınır 

kapılarında, 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 

ihracat rejimi kapsamında 

yurt dışına çıkarılacak 

eşyayı taşıyan kamyon, 

çekici ve soğutucu 

ünitesine sahip yarı 

römorkların depolarına 

(araçların ve soğutucu 

ünitelerin standart yakıt 

deposu miktarlarını 

aşmamak kaydıyla) 

yalnızca yurt dışına 

çıkışlarında teslimi 

vergiden müstesnadır. 

 Maliye Bakanlığı, bu 

maddede düzenlenen 

istisnaya ilişkin usûl ve 

esasları belirlemeye, 

istisnayı bu maddeye göre 

işlem yapanlara verginin 

iadesi yöntemi ile 

uygulamaya yetkilidir. 

 

maddesinde yer alan 

motorin türlerinin G.T.İ.P. 

numaralan da 

güncellenmektedir. 
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Verginin tecili  

Madde 8 – 

… 

2. İhraç edilmek şartıyla 

ihracatçılara teslim 

edilen mallara ait özel 

tüketim vergisi, 

mükelleflerce 

ihracatçılardan tahsil 

edilmemesi şartıyla, bu 

mükelleflerin talebi 

üzerine vergi dairesince 

tarh ve tahakkuk 

ettirilerek tecil olunur. 

Söz konusu malların 

ihracatçıya teslim 

tarihini takip eden 

aybaşından itibaren üç 

ay içinde ihraç edilmesi 

halinde tecil edilen 

vergi terkin olunur. 

İhracatın yukarıdaki 

şartlara uygun olarak 

gerçekleştirilmemesi 

halinde, tecil olunan 

vergi vade tarihinden 

itibaren 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 51 inci 

Maddesine göre 

belirlenen gecikme 

zammı ile birlikte tahsil 

olunur. Ancak, ihraç 

edilmek şartıyla teslim 

edilen malların 213 

sayılı Vergi Usul 

Kanununda belirtilen 

mücbir sebepler 

MADDE 59- 4760 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin 

(2) numaralı fıkrasına 

aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 

“İhracatın mücbir sebepler 

veya beklenmedik 

durumlar nedeniyle üç ay 

içinde 

gerçekleştirilememesi 

halinde, en geç üç aylık 

sürenin dolduğu tarihten 

itibaren onbeş gün içinde 

başvuran ihracatçılara, 

Maliye Bakanlığınca veya 

Bakanlığın uygun görmesi 

halinde vergi dairelerince 

üç aya kadar ek süre 

verilebilir.” 

 

Verginin tecili  

Madde 8 – 

… 

2. İhraç edilmek şartıyla 

ihracatçılara teslim edilen 

mallara ait özel tüketim 

vergisi, mükelleflerce 

ihracatçılardan tahsil 

edilmemesi şartıyla, bu 

mükelleflerin talebi üzerine 

vergi dairesince tarh ve 

tahakkuk ettirilerek tecil 

olunur. Söz konusu 

malların ihracatçıya teslim 

tarihini takip eden 

aybaşından itibaren üç ay 

içinde ihraç edilmesi 

halinde tecil edilen vergi 

terkin olunur. İhracatın 

yukarıdaki şartlara uygun 

olarak gerçekleştirilmemesi 

halinde, tecil olunan vergi 

vade tarihinden itibaren 

6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51 inci 

Maddesine göre belirlenen 

gecikme zammı ile birlikte 

tahsil olunur. Ancak, ihraç 

edilmek şartıyla teslim 

edilen malların 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununda 

belirtilen mücbir sebepler 

nedeniyle ihraç 

edilememesi halinde, tecil 

edilen vergi, tecil edildiği 

tarihten itibaren 6183 

sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında 

Madde ile, ÖTV 

Kanununun 8 inci 

maddesinin (2) numaralı 

fıkrasında hükme 

bağlanan ihraç kayıtlı 

teslimlerde, ihracatın 

mücbir sebeplerle 

gerçekleştirilememesi 

halinde, KDV Kanununda 

yer alan düzenlemede 

olduğu gibi, Maliye 

Bakanlığınca veya 

Bakanlığın uygun görmesi 

durumunda vergi 

dairelerince üç aya kadar 

ek süre verilebileceğine 

ilişkin düzenleme 

yapılmaktadır. 
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nedeniyle ihraç 

edilememesi halinde, 

tecil edilen vergi, tecil 

edildiği tarihten itibaren 

6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında 

Kanunun 48 inci 

Maddesine göre ilgili 

dönemler için geçerli 

tecil faizi ile birlikte 

tahsil edilir. 

Kanunun 48 inci 

Maddesine göre ilgili 

dönemler için geçerli tecil 

faizi ile birlikte tahsil edilir. 

 

İhracatın mücbir sebepler 

veya beklenmedik 

durumlar nedeniyle üç ay 

içinde 

gerçekleştirilememesi 

halinde, en geç üç aylık 

sürenin dolduğu tarihten 

itibaren onbeş gün içinde 

başvuran ihracatçılara, 

Maliye Bakanlığınca veya 

Bakanlığın uygun görmesi 

halinde vergi dairelerince 

üç aya kadar ek süre 

verilebilir. 

 

 MADDE 60- 4760 sayılı 

Kanuna 9 uncu 

maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

9/A maddesi eklenmiştir. 

“MADDE 9/A - Bu Kanuna 

ekli (II) sayılı listenin 

8701.20, 87.02, 87.03, 

87.04, 87.11 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alan 

malların imalinde kullanılan 

(IV) sayılı listedeki malların 

alış faturaları ve benzeri 

belgeler üzerinde 

gösterilen ve beyan edilen 

özel tüketim vergisi, (II) 

sayılı listedeki malların 

imalatçısına iade edilir. 

Maliye Bakanlığı verginin 

MADDE 9/A - Bu Kanuna 

ekli (II) sayılı listenin 

8701.20, 87.02, 87.03, 

87.04, 87.11 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alan 

malların imalinde kullanılan 

(IV) sayılı listedeki malların 

alış faturaları ve benzeri 

belgeler üzerinde gösterilen 

ve beyan edilen özel 

tüketim vergisi, (II) sayılı 

listedeki malların 

imalatçısına iade edilir. 

Maliye Bakanlığı verginin 

iadesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

4760 sayılı ÖTV Kanunu 

gereği, Kanuna ekli (II) 

sayılı listedeki taşıtların 

imalinde kullanılan (IV) 

sayılı listedeki radyo, 

hoparlör, monitör gibi 

mallar için ödenen özel 

tüketim vergisinin indirimi 

mümkün olmadığından, 

madde ile, bu malların 

alış faturaları ve benzeri 

belgeler üzerinde 

gösterilen ve mükellefi 

tarafından beyan edilerek 

ödenen özel tüketim 

vergisinin, Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek 

usul ve esaslara göre (II) 

sayılı listenin 8701.20, 
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iadesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye 

yetkilidir.” 

 

87.02, 87.03, 87.04, 

87.11 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alan 

malların imalatçılarına 

iade edilmesi 

sağlanmaktadır. 

Oran veya tutar 

 Madde 12 – 

… 

2. Bakanlar Kurulu, 

topluca veya ayrı ayrı 

olmak üzere; 

… 

c) (Değişik: 

16/11/2016-6761/7 

md.) (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 

MADDE 61- 4760 sayılı 

Kanunun 12’nci 

maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (c) bendinde yer 

alan “belirlenen oranları” 

ibaresinden sonra gelmek 

üzere “ve oranlara esas 

özel tüketim vergisi 

matrahlarının alt ve üst 

sınırlarını” ibaresi eklenmiş 

ve “mallar için özel tüketim 

vergisi matrahını esas 

alarak fiyat grupları 

oluşturmaya, bu fiyat 

grupları ve” ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır. 

 

Oran veya tutar 

 Madde 12 – 

… 

2. Bakanlar Kurulu, topluca 

veya ayrı ayrı olmak üzere; 

… 

c) (Değişik: 16/11/2016-

6761/7 md.) (II) sayılı 

listedeki mallar için 

belirlenen oranları ve 

oranlara esas özel tüketim 

vergisi matrahlarının alt ve 

üst sınırlarını bir katına 

kadar artırmaya, sıfıra 

kadar indirmeye, bu sınırlar 

içinde kalmak şartıyla 

87.03 G.T.İ.P. numarasında 

yer alan 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, 
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sistemi ile teçhiz 

edilmiş taşıtlarda 

yarısına kadar 

indirmeye, kanunî 

oranına kadar 

çıkarmaya, 

 

Geçici Madde 5 - (Ek: 

9/7/2008-5784/10 

md.) 

 31/12/2019 tarihine 

kadar, Kanuna ekli (І) 

sayılı listenin (A) 

cetvelinde yer alan 

2710.19.61.00.11, 

2710.19.63.00.11, 

2710.19.65.00.11 ve 

2710.19.69.00.11 

G.T.İ.P. numaralı 

malların yalnızca 

elektrik üretiminde 

kullanılmak üzere 

teslimi ile birincil yakıtı 

doğalgaz ve ikincil yakıtı 

akaryakıt olan 

santrallara Enerji ve 

Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı talimatı veya 

onayı ile Kanuna ekli (I) 

sayılı listenin (A) 

cetvelinde yer alan 

2710.19.41.00.11, 

2710.19.41.00.13 ve 

2710.19.45.00.12 

G.T.İ.P. numaralı 

malların aynı amaçla 

kullanılmak üzere 

teslimi vergiden 

müstesnadır.  

MADDE 62- 4760 sayılı 

Kanunun geçici 5 inci 

maddesinde yer alan 

“2710.19.61.00.11, 

2710.19.63.00.11, 

2710.19.65.00.11 ve 

2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı” ibaresi 

“2710.19.62.00.10, 

2710.19.62.00.11, 

2710.19.64.00.10, 

2710.19.64.00.11 ve 

2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı” şeklinde ve 

“2710.19.41.00.11, 

2710.19.41.00.13 ve 

2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. 

numaralı” ibaresi 

“2710.19.43.00.11 ve 

2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Geçici Madde 5 - (Ek: 

9/7/2008-5784/10 md.) 

 31/12/2019 tarihine 

kadar, Kanuna ekli (І) sayılı 

listenin (A) cetvelinde yer 

alan 2710.19.62.00.10, 

2710.19.62.00.11, 

2710.19.64.00.10, 

2710.19.64.00.11 ve 

2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı malların yalnızca 

elektrik üretiminde 

kullanılmak üzere teslimi 

ile birincil yakıtı doğalgaz 

ve ikincil yakıtı akaryakıt 

olan santrallara Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

talimatı veya onayı ile 

Kanuna ekli (I) sayılı 

listenin (A) cetvelinde yer 

alan 2710.19.43.00.11 ve 

2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. 

numaralı malların aynı 

amaçla kullanılmak üzere 

teslimi vergiden 

müstesnadır.  

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları Maliye Bakanlığı 

belirlemeye yetkilidir 

Madde ile, 4760 sayılı 

ÖTV Kanununa ekli (I) 

sayılı listede yapılan 

güncelleme çerçevesinde, 

aynı Kanunun geçici 5 

inci maddesinde yer alan 

fuel oil ile motorin 

türlerinin G.T.İ.P. 

numaraları da 

güncellenmektedir. 
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Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasları Maliye 

Bakanlığı belirlemeye 

yetkilidir. 

Muafiyetler  

MADDE 4-  

(1) Aşağıda sayılan 

kurumlar, kurumlar 

vergisinden muaftır:  

… 

ö) (Ek: 15/7/2016-

6728/55 md.) Tüm 

giderlerinin kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de 

bulunmayan kurumlar 

tarafından karşılanması 

ve söz konusu 

giderlerin Türkiye’de 

tam veya dar 

mükellefiyete tabi 

herhangi bir kurumun 

hesaplarına intikal 

ettirilmemesi veya 

kârından ayrılmaması 

kaydıyla, Ekonomi 

Bakanlığından alınan 

izne istinaden kurulan 

bölgesel yönetim 

merkezleri (Türkiye’de 

tam veya dar 

mükellefiyete tabi 

herhangi bir kurumun, 

bölgesel yönetim 

merkezinin yönetimi 

altında bulunması 

muafiyet hükmünün 

uygulamasına engel 

teşkil etmez.). 

MADDE 74- 13/6/2006 

tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi 

Kanununun 4’üncü 

maddesinin birinci 

fıkrasının (ö) bendi ve 17 

nci maddesinin dokuzuncu 

fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Muafiyetler  

MADDE 4-  

(1) Aşağıda sayılan 

kurumlar, kurumlar 

vergisinden muaftır:  

… 

ö) Mülga bend 

 

Tasfiye  

MADDE 17-  

… 

(9) Mülga fıkra 

 

Madde ile, 5520 sayılı 

Kanunun 17’ nci 

maddesinin dokuzuncu 

fıkrasında yer alan 

hükmün 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa taşınması 

nedeniyle, mezkûr fıkra 

yürürlükten 

kaldırılmaktadır. 
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Tasfiye  

MADDE 17-  

… 

(9) (Ek: 16/6/2009-

5904/6 md.) Tasfiye 

edilerek tüzel kişiliği 

ticaret sicilinden 

silinmiş olan 

mükelleflerin tasfiye 

öncesi ve tasfiye 

dönemlerine ilişkin 

olarak salınacak her 

türlü vergi tarhiyatı ve 

kesilecek cezalar, 

müteselsilen sorumlu 

olmak üzere; tasfiye 

öncesi dönemler için 

kanuni temsilcilerden, 

tasfiye dönemi için ise 

tasfiye memurlarından 

herhangi biri adına 

yapılır. Limited şirket 

ortakları, tasfiye öncesi 

dönemlerle ilgili bu 

kapsamda doğacak 

amme alacaklarından 

şirkete koydukları 

sermaye hisseleri 

oranında sorumlu 

olurlar. Şu kadar ki, bu 

fıkra uyarınca tasfiye 

memurlarının 

sorumluluğu, tasfiye 

sonucu dağıtılan tutarla 

sınırlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 

İlgili trafik sicilinde 

adlarına kayıt ve tescilli 

bulunan, model yılı 

MADDE 88- 18/5/2017 

tarihli ve 7020 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili 

trafik sicilinde adlarına 

kayıt ve tescilli bulunan, 

model yılı 1997 veya daha 
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1997 veya daha eski 

olan motorlu taşıtlarını; 

bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten 

31/12/2018 tarihine 

kadar ilgili mevzuat 

gereğince kayıt ve 

tescillerinin silinmesi ve 

hurdaya çıkarılması 

suretiyle il özel 

idarelerine veya 

büyükşehir 

belediyelerine bedelsiz 

olarak teslim eden veya 

26/9/2011 tarihli ve 

655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 21 inci 

maddesinin (4) 

numaralı fıkrasında 

düzenlenen uygulama 

çerçevesinde Makina 

ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu (MKEK) Hurda 

İşletmesi Müdürlüğüne 

ait hurda 

müdürlüklerinden 

herhangi birine teslim 

eden gerçek ve tüzel 

kişiler adına, hurdaya 

çıkarılan taşıta ilişkin 

olarak 31/12/2018 

tarihine kadar tahakkuk 

etmiş ve ödenmemiş 

olan motorlu taşıtlar 

Kanunlarda ve Bir Kanun 

Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun geçici 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasına 

“herhangi birine teslim 

eden” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “veya söz 

konusu taşıtlardan 

6/6/2002 tarihli ve 4760 

sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı 

listenin 8701.20, 87.02, 

87.03, 87.04 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alanları 

doğrudan ya da ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç eden” 

ibaresi, “hurdaya çıkarılan” 

ibaresinden sonra gelmek 

üzere “ya da ihraç edilen” 

ibaresi eklenmiş ve aynı 

maddenin birinci, ikinci ve 

dördüncü fıkralarında yer 

alan “31/12/2018” 

ibareleri “31/12/2019” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

eski olan motorlu 

taşıtlarını; bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

31/12/2019 tarihine 

kadar ilgili mevzuat 

gereğince kayıt ve 

tescillerinin silinmesi ve 

hurdaya çıkarılması 

suretiyle il özel idarelerine 

veya büyükşehir 

belediyelerine bedelsiz 

olarak teslim eden veya 

26/9/2011 tarihli ve 655 

sayılı Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 

21 inci maddesinin (4) 

numaralı fıkrasında 

düzenlenen uygulama 

çerçevesinde Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumu 

(MKEK) Hurda İşletmesi 

Müdürlüğüne ait hurda 

müdürlüklerinden herhangi 

birine teslim eden veya söz 

konusu taşıtlardan 

6/6/2002 tarihli ve 4760 

sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı 

listenin 8701.20, 87.02, 

87.03, 87.04 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alanları 

doğrudan ya da ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç eden 

gerçek ve tüzel kişiler 

adına, hurdaya çıkarılan ya 

da ihraç edilen taşıta ilişkin 



 
 
  

          
 

     

                                    
 

   28.03.2018/55-65 

vergisi ile bu vergiye 

ilişkin gecikme zammı, 

gecikme faizi, vergi 

cezaları ve 

31/12/2016 tarihine 

kadar tescil plakasına 

kesilen idari para 

cezaları terkin edilir. 

 

(2) Motorlu taşıtlarını 

noter satış senediyle 

veya kamu kurum ve 

kuruluşlarından satın 

alıp ilgili trafik tescil 

kuruluşunda adlarına 

kayıt ve tescil 

ettirmemiş olan gerçek 

ve tüzel kişiler, bu 

maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten 

31/12/2019 tarihine 

kadar kayıt ve tescil 

işlemlerini 

tamamlayarak bu 

maddenin öngördüğü 

diğer şartları da yerine 

getirmeleri hâlinde bu 

madde hükmünden 

yararlanabilirler.  

 

(3) Bu madde 

kapsamında trafik 

tescil kayıtları silinen 

motorlu taşıtların, 

adlarına tescil kaydı 

bulunanlar tarafından 

ilgili kurumlara teslimi 

ile il özel idarelerinin 

veya büyükşehir 

olarak 31/12/2019 

tarihine kadar tahakkuk 

etmiş ve ödenmemiş olan 

motorlu taşıtlar vergisi ile 

bu vergiye ilişkin gecikme 

zammı, gecikme faizi, vergi 

cezaları ve 31/12/2016 

tarihine kadar tescil 

plakasına kesilen idari para 

cezaları terkin edilir. 

 

(2) Motorlu taşıtlarını noter 

satış senediyle veya kamu 

kurum ve kuruluşlarından 

satın alıp ilgili trafik tescil 

kuruluşunda adlarına kayıt 

ve tescil ettirmemiş olan 

gerçek ve tüzel kişiler, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten 31/12/2019 

tarihine kadar kayıt ve 

tescil işlemlerini 

tamamlayarak bu 

maddenin öngördüğü diğer 

şartları da yerine 

getirmeleri hâlinde bu 

madde hükmünden 

yararlanabilirler.  

 

(3) Bu madde kapsamında 

trafik tescil kayıtları silinen 

motorlu taşıtların, adlarına 

tescil kaydı bulunanlar 

tarafından ilgili kurumlara 

teslimi ile il özel 

idarelerinin veya 

büyükşehir belediyelerinin 

bu kapsamda teslim 

aldıkları hurda taşıtların 
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belediyelerinin bu 

kapsamda teslim 

aldıkları hurda taşıtların 

satışından elde ettikleri 

kazançlar ve bu 

faaliyetlerle ilgili olarak 

yapılan işlemler ve 

düzenlenen kağıtlar her 

türlü vergi, resim ve 

harçtan müstesnadır. 

Bu madde kapsamında 

yapılan motorlu taşıt 

teslimlerine ilişkin 

olarak 25/10/1984 

tarihli ve 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi 

Kanununun 30 uncu 

maddesinin (a) bendi 

hükmü uygulanmaz. 

 

 (4) Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla mevcut 

olmayan veya herhangi 

bir nedenle motorlu 

taşıt vasfını kaybetmiş 

olup model yılı 2005 ve 

daha eski olan 

taşıtların, bu 

durumlarının kanaat 

verici belgelerle tevsik 

edilmesi veya ilgili trafik 

tescil kuruluşu 

nezdinde adlarına 

kayıtlı olanlar 

tarafından yazılı 

bildirimde bulunulması 

hâlinde, bu taşıtlara ait 

motorlu taşıtlar 

satışından elde ettikleri 

kazançlar ve bu 

faaliyetlerle ilgili olarak 

yapılan işlemler ve 

düzenlenen kağıtlar her 

türlü vergi, resim ve 

harçtan müstesnadır. Bu 

madde kapsamında yapılan 

motorlu taşıt teslimlerine 

ilişkin olarak 25/10/1984 

tarihli ve 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun 

30 uncu maddesinin (a) 

bendi hükmü uygulanmaz. 

 

 (4) Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla 

mevcut olmayan veya 

herhangi bir nedenle 

motorlu taşıt vasfını 

kaybetmiş olup model yılı 

2005 ve daha eski olan 

taşıtların, bu durumlarının 

kanaat verici belgelerle 

tevsik edilmesi veya ilgili 

trafik tescil kuruluşu 

nezdinde adlarına kayıtlı 

olanlar tarafından yazılı 

bildirimde bulunulması 

hâlinde, bu taşıtlara ait 

motorlu taşıtlar vergilerinin 

1/4’ünün 31/12/2019 

tarihine kadar ödenmesi 

şartıyla, kalan vergi aslı, 

gecikme zammı, gecikme 

faizi, vergi cezaları ve tescil 

plakasına kesilen idari para 

cezalarının tamamının 

tahsilinden vazgeçilir ve 
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vergilerinin 1/4’ünün 

31/12/2018 tarihine 

kadar ödenmesi 

şartıyla, kalan vergi aslı, 

gecikme zammı, 

gecikme faizi, vergi 

cezaları ve tescil 

plakasına kesilen idari 

para cezalarının 

tamamının tahsilinden 

vazgeçilir ve ödemeyi 

müteakip trafik tescil 

kayıtları silinir. Bu fıkra 

kapsamında trafik 

tescil kayıtları silinen 

motorlu taşıtların daha 

sonra bulunması veya 

varlığının tespiti 

hâlinde, terkin tarihi 

itibarıyla trafik tescil 

kaydı yapılır. Bu 

takdirde terkin edilen 

vergi ve diğer amme 

alacakları ayrıca bir 

işleme gerek 

olmaksızın bulundukları 

veya tespit edildikleri 

yılın Ocak ayında 

motorlu taşıtlar vergisi 

adıyla tahakkuk etmiş 

sayılır ve Ocak ayının 

son günü vade tarihi 

kabul edilerek takip ve 

tahsil edilir. Bulunan 

veya varlığı tespit edilen 

taşıtın noter satış 

senediyle veya kamu 

kurum ve 

kuruluşlarından satın 

ödemeyi müteakip trafik 

tescil kayıtları silinir. Bu 

fıkra kapsamında trafik 

tescil kayıtları silinen 

motorlu taşıtların daha 

sonra bulunması veya 

varlığının tespiti hâlinde, 

terkin tarihi itibarıyla trafik 

tescil kaydı yapılır. Bu 

takdirde terkin edilen vergi 

ve diğer amme alacakları 

ayrıca bir işleme gerek 

olmaksızın bulundukları 

veya tespit edildikleri yılın 

Ocak ayında motorlu 

taşıtlar vergisi adıyla 

tahakkuk etmiş sayılır ve 

Ocak ayının son günü vade 

tarihi kabul edilerek takip 

ve tahsil edilir. Bulunan 

veya varlığı tespit edilen 

taşıtın noter satış senediyle 

veya kamu kurum ve 

kuruluşlarından satın 

alındığının tevsiki hâlinde 

taşıt, satış tarihi itibarıyla 

alıcı adına tescil edilir ve 

alıcı adına motorlu taşıtlar 

vergisi mükellefiyeti tesis 

edilir. 

... 

 



 
 
  

          
 

     

                                    
 

   28.03.2018/55-68 

alındığının tevsiki 

hâlinde taşıt, satış 

tarihi itibarıyla alıcı 

adına tescil edilir ve 

alıcı adına motorlu 

taşıtlar vergisi 

mükellefiyeti tesis 

edilir. 

... 

 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten 31/12/2019 

tarihine kadar, 6/6/2002 

tarihli ve 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (II) sayılı listenin 

8701.20, 87.02, 87.03, 

87.04 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alan, 

kayıt ve tescile tabi 16 ve 

daha büyük yaştaki 

araçların adına kayıtlı 

gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından, ilgili mevzuat 

gereğince kayıt ve tescili 

silinerek, doğrudan veya 

ihracatçılar vasıtasıyla 

ihraç edilmesi ya da bir 

daha kullanılmamak üzere 

hurdaya çıkartılması 

halinde, her bir araç için 

aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. 

numarasında yer alan 

araçlardan sadece motor 

silindir hacmi 1600 cm3’ü 

geçmeyen) yeni bir aracın 

ilk iktisabında tahakkuk 

eden özel tüketim 

vergisinin 10.000 Türk 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten 31/12/2019 

tarihine kadar, 6/6/2002 

tarihli ve 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (II) sayılı listenin 

8701.20, 87.02, 87.03, 

87.04 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alan, 

kayıt ve tescile tabi 16 ve 

daha büyük yaştaki 

araçların adına kayıtlı 

gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından, ilgili mevzuat 

gereğince kayıt ve tescili 

silinerek, doğrudan veya 

ihracatçılar vasıtasıyla 

ihraç edilmesi ya da bir 

daha kullanılmamak üzere 

hurdaya çıkartılması 

halinde, her bir araç için 

aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. 

numarasında yer alan 

araçlardan sadece motor 

silindir hacmi 1600 cm3’ü 

geçmeyen) yeni bir aracın 

ilk iktisabında tahakkuk 

eden özel tüketim 

vergisinin 10.000 Türk 

GEÇİCİ MADDE l- Yapılan 

düzenlemeyle, model yılı 

ilerlemiş ve yıpranmış 

araçların ihraç edilerek 

veya hurdaya ayrılarak 

trafikten çekilmesi ve bu 

araçların yerine yeni araç 

alımının teşvik edilmesi 

suretiyle, araç parkımızın 

yenilenmesi, trafik 

güvenliğinin artırılması, 

eski araçların çevreye 

verdiği zararların 

azaltılması, ihracatımızın 

artırılması ve yeni 

oluşacak araç talebiyle 

üreticilerimizin teşvik 

edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda madde ile, 

31/12/2019 tarihine 

kadar uygulanmak üzere, 

6/6/2002 tarihli ve 4760 

sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı 

listenin 8701.20, 87.02, 

87.03, 87.04 G.T.İ.P. 

numaralarında yer alan, 

16 ve daha büyük yaştaki 

araçların adına kayıtlı 
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lirasını aşmamak üzere 

araçların cinsleri ve 

özelliklerine (motor silindir 

hacmi, sınıfı, özel tüketim 

vergisi oranına esas 

matrahı gibi) göre Bakanlar 

Kurulunca tespit edilecek 

kısmı, terkin edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında 

yeni aracın ilk iktisabında 

tahakkuk eden özel 

tüketim vergisinin, 

Bakanlar Kurulunca söz 

konusu araç için tespit 

edilen tutarın altında 

olması halinde özel tüketim 

vergisi tahsil edilmez, 

tahakkuk eden özel 

tüketim vergisini aşan tutar 

iade edilmez ve başka bir 

araç alımında kullanılmaz. 

(3) 10/12/2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa tabi kamu 

idareleri ile kamu tüzel 

kişiliğini haiz diğer kurum 

ve kuruluşlar (meslekî 

kuruluşlar ve vakıf 

yükseköğretim kurumları 

hariç) bu madde 

hükümlerinden 

faydalanamaz. 

(4) İhraç edilen veya 

hurdaya çıkartılan araçların 

yaşı, tescil işleminin 

yapıldığı yıl dikkate 

alınmaksızın, tescil 

belgesinde yazılı model 

lirasını aşmamak üzere 

araçların cinsleri ve 

özelliklerine (motor silindir 

hacmi, sınıfı, özel tüketim 

vergisi oranına esas 

matrahı gibi) göre Bakanlar 

Kurulunca tespit edilecek 

kısmı, terkin edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında 

yeni aracın ilk iktisabında 

tahakkuk eden özel 

tüketim vergisinin, 

Bakanlar Kurulunca söz 

konusu araç için tespit 

edilen tutarın altında 

olması halinde özel tüketim 

vergisi tahsil edilmez, 

tahakkuk eden özel 

tüketim vergisini aşan tutar 

iade edilmez ve başka bir 

araç alımında kullanılmaz. 

(3) 10/12/2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa tabi kamu 

idareleri ile kamu tüzel 

kişiliğini haiz diğer kurum 

ve kuruluşlar (meslekî 

kuruluşlar ve vakıf 

yükseköğretim kurumları 

hariç) bu madde 

hükümlerinden 

faydalanamaz. 

(4) İhraç edilen veya 

hurdaya çıkartılan araçların 

yaşı, tescil işleminin 

yapıldığı yıl dikkate 

alınmaksızın, tescil 

belgesinde yazılı model 

gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından doğrudan veya 

ihracatçılar vasıtasıyla 

ihraç edilmesi ya da bir 

daha kullanılmamak 

üzere hurdaya 

çıkartılması ve ilgili 

mevzuat gereğince kayıt 

ve tescilinin silinmesi 

şartıyla, aynı cins bir 

aracın ilk iktisabında 

tahakkuk eden özel 

tüketim vergisinden, 

Bakanlar Kurulunca, 

10.000 lirayı aşmamak 

üzere, araçlann cinsleri 

ve özelliklerine (motor 

silindir hacmi, sınıfı, özel 

tüketim vergisi oranına 

esas matrahı gibi) göre 

belirlenecek kısmın terkin 

edilmesine imkan 

tanınmaktadır. 

Madde ile ayrıca, 

Bakanlar Kuruluna, 

terkine konu edilebilecek 

tutan; sıfıra kadar 

indirebilme, aracın 

hurdaya çıkarılması veya 

ihraç edilmesi durumuna 

göre farklılaştırabilme, 

madde hükümlerinden 

faydalanılabilmesi için 

hurdaya ayrılacak veya 

ihraç edilecek araçların 

teslim edilmesi gereken 

yerleri veya kişileri ve 

bunlarda aranılacak 

nitelikleri belirleyebilme 
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yılında aracın bir yaşında 

olduğu kabul edilmek 

suretiyle tespit olunur. 

(5) Bu madde kapsamında 

ihraç edilen aracın, 

27/10/1999 tarihli ve 

4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 168 inci, 169 

uncu ve 170 inci 

maddelerinde belirtildiği 

şekilde geri gelmesi 

halinde, yeni aracın ilk 

iktisabında terkin edilen 

özel tüketim vergisi tutarı, 

terkin tarihinden tahsil 

tarihine kadar geçen süre 

için 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 48 inci 

maddesine göre 

hesaplanan tecil faizi ile 

birlikte ilk iktisapla ilgili 

işlemleri yapan vergi 

dairesine ödenmeden araç 

ithal edilemez. 

(6) Bu madde 

hükümlerinden haksız 

olarak faydalanılması 

halinde, zamanında 

ödenmeyen özel tüketim 

vergisi faydalanandan, 

4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre vergi 

ziyaı cezası uygulanarak 

gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilir. 

(7) Bakanlar Kurulu, birinci 

yılında aracın bir yaşında 

olduğu kabul edilmek 

suretiyle tespit olunur. 

(5) Bu madde kapsamında 

ihraç edilen aracın, 

27/10/1999 tarihli ve 

4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 168 inci, 169 

uncu ve 170 inci 

maddelerinde belirtildiği 

şekilde geri gelmesi 

halinde, yeni aracın ilk 

iktisabında terkin edilen 

özel tüketim vergisi tutarı, 

terkin tarihinden tahsil 

tarihine kadar geçen süre 

için 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 48 inci 

maddesine göre 

hesaplanan tecil faizi ile 

birlikte ilk iktisapla ilgili 

işlemleri yapan vergi 

dairesine ödenmeden araç 

ithal edilemez. 

(6) Bu madde 

hükümlerinden haksız 

olarak faydalanılması 

halinde, zamanında 

ödenmeyen özel tüketim 

vergisi faydalanandan, 

4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre vergi 

ziyaı cezası uygulanarak 

gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilir. 

(7) Bakanlar Kurulu, birinci 

yetkisi verilmektedir. 
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fıkrada yer alan tutarı; sıfıra 

kadar indirmeye, aracın 

hurdaya çıkarılması veya 

ihraç edilmesi durumuna 

göre farklılaştırmaya, 

hurdaya ayrılacak veya 

ihraç edilecek araçların 

teslim edilmesi gereken 

yerleri veya kişileri ve 

bunlarda aranılacak 

nitelikleri belirlemeye 

yetkilidir. 

(8) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar Ekonomi 

Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığınca müştereken 

belirlenir. 

 

fıkrada yer alan tutarı; sıfıra 

kadar indirmeye, aracın 

hurdaya çıkarılması veya 

ihraç edilmesi durumuna 

göre farklılaştırmaya, 

hurdaya ayrılacak veya 

ihraç edilecek araçların 

teslim edilmesi gereken 

yerleri veya kişileri ve 

bunlarda aranılacak 

nitelikleri belirlemeye 

yetkilidir. 

(8) Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar Ekonomi 

Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığınca müştereken 

belirlenir. 

 

 MADDE 93- (1) Bu 

Kanunun; 

a) 2 nci, 29 uncu, 60 ıncı, 

69 uncu ve 70 inci 

maddeleri yayımını izleyen 

aybaşında, 

b) 16 ncı, 31 inci ve 35 inci 

maddeleri yayımını izleyen 

ikinci aybaşında, 

c) 11 inci maddesi yayımı 

tarihinden sonra tescil 

edilen sermaye şirketlerine 

uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde, 

ç) 15 inci maddesi yayımı 

tarihinden önce tarhiyat 

öncesi uzlaşma talep 

edilenler hariç olmak üzere 

yayımı tarihinde, 

d) 42 nci, 43 üncü, 44 

  



 
 
  

          
 

     

                                    
 

   28.03.2018/55-72 

üncü ve 73 üncü maddeleri 

1/1/2018 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, 

e) 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 

20 nci ve 21 inci maddeleri 

1/1/2019 tarihinde, 

f) 74 üncü maddesinin 

5520 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (ö) bendinin 

yürürlükten kaldırılmasına 

ilişkin hükmü 1/1/2019 

tarihinde (1/1/2019 tarihi 

itibarıyla kurulu bölgesel 

yönetim merkezleri için 

1/1/2022 tarihinden 

itibaren uygulanmak 

üzere), 

g) Diğer maddeleri yayımı 

tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

 

 

7103 sayılı Kanunla yapılan diğer düzenlemeler aşağıdaki linkte yer almaktadır.  

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

“Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun (7103 Sayılı Kanun)” tam metni için tıklayınız…>>> 
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