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Sirküler ; 2017/003  
 
Konu : Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
 
Sayın Yetkililer ; 
 
Kamu oyunda Torba Yasa olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Genel Kurulu'nda kabul 
edildi. 
 
232 oy kullanılan kanun tasarısı 228 oy ile kabul edildi, 4 oy ret yönünde oldu. 
 
Tasarıda , Motorlu Taşıt vergilerinden , Emlak vergilerine , Gazozlardaki ÖTV oranından , Fatih 
Projesi kapsamında alınan malzemelerde vergi istisnasına , koopertiflerden , yaz saati 
uygulamasına kadar bir çok konuda düzenleme yapıldı. 
 
Sirkülerimizde genel çalışma hayatımızı ilgilendiren bazı konuları tasarıda geçen halleri ile özet 
olarak bulabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla / 29.11.2017 
 

     C.Serkan KUMDAKCI 
S.M.M.M. / Bağımsız Denetci 

 
 

Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından, doğmuş veya doğması beklenen zararlarını 

karşılamak amacıyla ayrılan karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak kabul edilecek. 

 

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi 

ile Belediye Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 

2017’den 31 Aralık 2020’ye erteleniyor. 

 

Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit 

edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin, her bir direk veya armatür için 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna bildirmesini müteakip, 

Kurul tarafından 500 lira idari para cezası verilecek. Verilen idari para cezaları, tebliğinden 

itibaren 1 ay içinde ödenecek. 

 

Tasarıyla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a “Uzlaşma” başlığı altında yeni madde 

ekleniyor. 

Buna göre, kanunda öngörülen idari para cezaları hakkında, ceza muhatabı tarafından, tespit 

edilen aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini 

yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararı ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş 

farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari para 

cezasının muhatabı ile uzlaşabilecek. 

Reklam Kurulunca verilen idari para cezaları hariç, Bakanlık tarafından verilen idari para 

cezaları ile valiliklerin verdiği idari para cezalarına karşı uzlaşma talebinde bulunulabilecek. 
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Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, henüz idari 

yargı yoluna müracaat edilmemiş idari para cezaları için yapılacak. Uzlaşma talebinde 

bulunulması halinde, dava açma süresi duracak. 

Uzlaşma sağlanmaması halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlayacak, yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamayacak. Yapılan uzlaşma talepleri, uzlaşma komisyonları tarafından 

değerlendirilecek. Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği 

idarece derhal yerine getirilecek. Ceza muhatabı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan 

hususlar hakkında dava açamayacak ve hiçbir merciye şikayette bulunamayacak. 

Üzerinde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında peşin ödeme indiriminden 

yararlanılamayacak. 

Uzlaşma konusu yapılan idari para cezaları, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağı 

uzlaşma anında tebliğ edilecek ve tebliğden itibaren 15 gün içinde ödenecek.  

Uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine, bu komisyonlardaki çalışmaları dolayısıyla 

verilecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü alınarak belirlenirken, komisyona yapılacak başvurular ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

düzenlenecek. 

Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına 

ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek 

Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde 

yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemler olacak. 

Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 

demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları 

ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek, her bir hisse için bir işyeri 

veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacak. 

Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi 

işletme oluşmuş kabul edilecek. 

Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara 

dağıtılmasının muafiyete etkisi olmayacak. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların 

vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasları, Maliye Bakanlığı belirleyecek. 

Kurumların, en az 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip 

oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların 

yüzde 75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan 

kazançların yüzde 50’lik kısmı Kurumlar Vergisinden müstesna olacak. 

Kurumlar Vergisi kapsamında yer alan, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu 

borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve 

bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar 

vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini 

de kapsayacak. 
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Kiracının temerrüdü nedeniyle kanunu takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında 

tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devir aldığı finansal 

kiralama konusu taşınmazlar da bu kapsama alınacak. 

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için 

Kurumlar vergisinde uygulanan indirimler 2018’de de devam edecek. 

İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 

yılında da devam edecek. 

Kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 

ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, yüzde 22 

oranını yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacak. 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde 

bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kağıdını, 

içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak 

satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası 

verilecek. 

Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil 

bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu 

araçlar istisna kapsamına alınacak 

Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk 

çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak. 

Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal minarelli doğal maden suyu ile üretilmiş, 

tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna; Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden 

yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 25, Motorlu Taşıtlar Vergisi 

tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20, Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na gelir 

ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 2,8 pay verilecek. 

Kamu ihalelerinde istekli ve yükleniciler, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini 

teminat mektubu olarak verebilecek. 

İstenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, gerçeğe aykırı verilmesi ya da usule uygun olmayan 

biçimde verilmesi, adli suç olarak düzenlenecek. Bu suçu işleyen kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve 

ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. 
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Tasarıyla, yaz saati uygulamasında düzenleme yapılıyor. 

Buna göre, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Kanunun, 

“Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve 1 saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar 

Kurulu yetkilidir” hükmü, “Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması 

yapmaya yetkilidir” şeklinde değiştirilecek. 

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden alınan yüzde 10 

veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20’ye çıkacak. 

Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere 

hasılatının yüzde 25’i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15’e düşürülecek. 

Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın 

(net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek 

amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’na geçici madde ekleniyor.  

Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye, gerekse net ücreti bin 404 liranın altına 

düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari 

geçim indirimi sağlanacak.  

Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü 

değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için 

uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için 

ise yüzde 25 olarak uygulanacak. 

01.01.2018 Tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek araçlar  

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için 

fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira,  

fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira,  

fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. 

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için  

fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira,  

fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira,  

fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak. 
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MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için  

fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira,  

fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;  

1801 cc-2000 cc arası araçlar için  

fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira,  

fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;  

2001 cc-2500 cc arası araçlar için  

fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira,  

fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak. 

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için,  

fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira,  

fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak. 

Tasarıda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için 1 Ocak 2018’den 

itibaren uygulanacak MTV’ye ilişkin bilgiler de yer alıyor. 

Buna göre; MTV,  

1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira,  

1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira,  

1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira,  

1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira,  

4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak. 

Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilecek. Bu 

hesaplamalardaki küsuratın ne kadarının dikkate alınmayacağına ilişkin belirleme yapılacak. 

Tasarıyla, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün kanunla 

değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil 

edilmiş taşıtlar için uygulanmasını sağlamak üzere düzenleme yapılacak.  
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Yani burada 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar’a Bakanlar Kurulu kararı 

ile mevcut oranların uygulanması yetkisi verilmiş. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz 

olarak dağıtılacak ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile ilgili öğretmenlere ücretsiz olarak 

dağıtılacak kılavuz kitaplarına ilişkin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak mal ve hizmet 

alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu uyarınca 

yapılabilecek.  

Yani FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklerden istisna tutulacak. 

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından 

kullanılanlar hariç olmak üzere LOJMANLAR , Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleyle 

satılacak. 

Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin 

kullanıcılarına doğrudan satışının önü açıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı 

kullanılabilecek. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve 

üzerinde yapı olan Hazineye ait taşınmazların öncelikle yapı sahiplerine satılması ya da 

belediyeye bedelsiz devredilmesi öngörülüyor. Bunun için, yapının 19 Temmuz 2003’ten önce 

yapılmış olması şartı 30 Mart 2014’e çekiliyor. 

Emlak Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenerek, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir 

edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim 

değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanacak. 

Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde, arsa ve 

arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden 

fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 

yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas 

alınacak. 

2019, 2020, 2021 yıllarında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi 

metrekare birim değerleri, bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak. 

Emlak vergisi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak 

uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de bu değerler dikkate alınacak. 

Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız ve Torba Yasa olarak bilinen Kanun teklifi 
yasalaştığı ve ilgili Tebliğler yayımlandığı esnada, bütün detaylar siz değerli 
mükelleflerimiz ile paylaşılacaktır. 

 

Konu ile ilgili olarak istenildiği takdirde müşavirliğimiz ile irtibat kurulabilir. 


