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6770 SAYILI "TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI 
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN" YAYIMLANDI. 

27 Ocak 2017 Tarihli ve 29961 Sayılı Resmî Gazete’de “6770    Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. 

Taşımacılık İşlemleri ile İlgili Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası 

Aşağıda sayılan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar 

damga vergisi ve harçtan istisna olacaktır. 

 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt 

dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri. 

 Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda 

getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri. 

İstisnanın uygulamasında aşağıdaki şartların varlığına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Faaliyetler Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanmış olmalıdır. 

 İstisnanın, belgenin geçerlilik süresi içerisinde ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak 

şartıyla uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

Bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek vize harcı 

uygulaması kaldırılmıştır. 

Yazılım ve Gayri Maddi Hakların Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası 

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat 

teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları Katma 

Değer Vergisinden istisna olacaktır. 

Taşınmaz Devir ve Teslimlerinde KDV İstisnası 

Belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle 

gerçekleşen devir ve teslimler Katma Değer Vergisinden olacaktır. 

Ayrıca 01.01.2017 tarihinden önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi 

işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde; 

 Katma Değer Vergisi aranmayacaktır, 

 Geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır, 

 Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla 

vazgeçilecektir,  

 Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecektir,  

 Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm


  Sirküler No: 2017-009 

                                                                                        29.01.2017 
 

Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV İadesi 

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla 

telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,  

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen 

katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,  

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir.  

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kapsamında Sağlanan İstisnalar 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, 

tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri Damga Vergisi ve Harçlardan 

İstisna olacaktır.  

Ayrıca yukarıda belirtilen işlemler nedeniyle alınacak paralar da Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisine ve Fonlara tabi tutulmayacaktır.  

Yukarıdaki belirtilen istisna hükümleri, Gemi ve Yatların, Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında 

da uygulanacaktır.  

Ancak, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen; “Yurt dışından ithal edilmiş 3.000 

DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) 

üzerindeki gemilerin”, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair 

suretlerle devri halinde, aynı istisna hükümlerinin geçerli olabilmesi için bunların en az 6 ay 

süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranacaktır.  

Tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrine ilişkin 

olarak istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları bu istisna dolayısıyla; 

 Geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır, 

 Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla 

vazgeçilecektir,  

 Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecektir,  

 Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

İade Hakkının Ortaya Çıktığı Yıl İçinde Nakden KDV İadesi 

Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibariyle 
mükellefler isterlerse iadeye hak kazanılan yıl içinde nakden iade alabilecek ve nakden iade için 
izleyen yılı beklemeyecektir. 
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Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden KOBİ’lerin 
Birleşiminde İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanması 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/1 maddesi kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz 
ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lere indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması 
konusunda Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. 
 

Münfesih kurum ve birleşilen kurumlar nezdinde aşağıdaki kazançlara kurumlar vergisi 
oranı %75’e kadar indirimli uygulanabilecektir. 

 
 Münfesih kurumun birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim 

faaliyetinden elde ettiği kazançlar 
 Birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere 3 

hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlar 
 
Bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla 

ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya 
birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır. 

 
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayiinde ve sadece 2017 takvim 
yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak 5520 sayılı Kanunun 
32/A maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir. 

 

Bilindiği üzere, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, 1.1.2017 tarihi itibariyle, büyük 

ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda 

5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin, öngörülen 

yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanması 

gerekmektedir.  

 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma 
Katkı 

Oranı % 

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir Vergisi 
İndirim Oranı % 

Yatırıma 
Katkı 

Oranı % 

Kurumlar Vergisi 
veya Gelir Vergisi 
İndirim Oranı % 

1 15 50 25 50 

2 20 55 30 55 

3 25 60 35 60 

4 30 70 40 70 

5 40 80 50 80 

6 50 90 60 90 
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 9 uncu madde ile 

mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırımlara sağlanan yatırıma katkı oranının ilave 15 puana kadar artırılabilmesi, kazanca 

yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi ve yatırım döneminde hak 

edilecek yatırıma katkı tutarının yüzde 100’ünün diğer faaliyetlerden elde edilen 

kazançtan indirilebilmesine imkân sağlanması yönünde Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmiştir. 

 


