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Özet 
Vergi gelirlerini artıracak düzenlemeleri de içeren 130 

maddelik torba kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu. Torba 

kanunda iş hayatını ve vergi gelirlerini yakından ilgilendiren 

birçok madde bulunuyor. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) otomobillerde yüzde 40 

artırılırken, Gelir Vergisi tarifesinde 3.dilim yüzde 30’a, 

finans sektöründeki Kurumlar Vergisi oranı ise yüzde 22’ye 

çıkartılıyor.  

Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan 

yüzde 75 kazanç istisnası oranı yüzde 50’ye düşürülüyor.  

Ayrıca kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden yüzde 25 

oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı yüzde 15’e 

indiriliyor. 

Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki Gerçek kişilere 

hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye’de vergi 

mükellefi olma zorunluluğu getiriliyor.  

İmalat sanayi yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılacak 

inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV iadesi 

uygulaması, 2018 yılında da sürdürülecek. 
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A. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Götürü Gider Müessesesinde Uygulanan Oran Değiştiriliyor. 
Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde giderlere karşılık olmak 

üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilmekteydi.  

Yapılan değişikle götürü gider müessesesinde uygulanacak oran %15’e indirilmiştir. 

2. Dağıtılmayan Kârlara Vergi Getiriliyor. 
Tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye 
eklenmeyen ve/veya kar dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum 
kazançlarından %1 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır. 

Bu kazançların bu alt bent kapsamında tevkifata tabi tutulduktan sonra; sermayeye 
eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarı, dağıtılması halinde 
ise dağıtılan kazanç üzerinden bu alt bent kapsamında yapılan tevkifatın dağıtılan 
kazançlar hesaplanan vergiden mahsubundan sonra kalan kısmı kuruma red ve iade 
olunur.  

Dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanan verginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca 
isabet eden tevkifat tutarı hakkında da bu hüküm uygulanır. 

3. Gelir Vergisi Dilimlerinde %27 oranı %30’a yükseltiliyor. 
Gelir Vergisi Esas Tarifesinde 3. Vergi Dilimi Oranı %27’den %30 yükseltilmiştir. 

Düzenleme öncesi ve sonrası tarifler aşağıda yer almaktadır. 

ESKİ YENİ 

▪ 13.000 TL'ye kadar % 15 

▪ 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, 
fazlası % 20 

▪ 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 
TL,(ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 
30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası % 27 

▪ 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 
16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 
TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 
TL), fazlası % 35 

▪ 13.000 TL'ye kadar % 15 

▪ 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, 
fazlası % 20 

▪ 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 
TL,(ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 
30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası % 30 

▪ 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 
17.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 
TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 29.350 
TL), fazlası %35 

Gelir Vergisi tarifesinde yapılan değişiklik, ücret gelirleri açısından 01/01/2018 tarihinden 
itibaren elde edilenler için uygulanacaktır.  
 
Ayrıca; ölüm veya memleketi terk halleri nedeniyle bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
beyan edilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde, tarifenin değiştirilmeden önceki 
hükümleri uygulanacaktır. 
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4. Asgari Ücretler Vergi Dilimi Nedeniyle Kayba Uğramayacaktır. 
 

2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretler gelir vergisi tarifesi 

nedeniyle 1.404,06 TL tutarının altına düşmektedir.  

Bu sebeple 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan 

net ücreti arasındaki fark, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilerek net 
ücretler 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır.   

B. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. İştirak hissesi ve taşınmaz satışlarında ki istisna şartları yeniden 
düzenlenmiştir. Taşınmaz satışlarındaki istisna %50’ye 
indirilecektir. İştirak hissesi satışındaki %75’lik istisna aynen 
uygulanacaktır. 

 

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

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

kazançların %75'lik kısmı İSTİSNADIR. 

▪ Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından 

doğan kazançların %50'lik kısmı İSTİSNADIR. 

▪ Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî 

takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar 

ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlarının, bu 

borçlara karşılık bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya  bu 

Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet 

eden kazançların tamamı ile bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin 

bu şekilde elde ettikleri taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı 

İSTİSNADIR. 

▪ Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî 

takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar 

ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları iştirak hisseleri, kurucu 

senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara, 

finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya  bu Fona devrinden sağlanan 

hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı 

ile bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri 

söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı İSTİSNADIR. 
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2. Finans Sektöründe Vergi Oranı %22’ye çıkarılıyor. 
 

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve 
elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 
piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum 
kazançları üzerinden kurumlar vergisi %22 oranında alınacaktır.  

3. Yatırım harcamaları için 2017 takvim yılı için belirlenen oranlar 
2018 takvim yılında da uygulanacaktır. 

 

Mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri 
imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu 
Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde 
yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" 
şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanacaktır. 

4. Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlem Tanımı Değiştiriliyor. 
 

Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana 
sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler "ortak dışı" 
işlemlerdir.  

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 arsalarım kat karşılığı vererek her bir 
hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.  

Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir 
iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir ve ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların 
vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
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C. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Mükellefe yapılacak olan tebliğlerde Bilinen Adresler tanımı 
değiştiriliyor. 

 

ESKİ YENİ 

Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 

1. Mükellef tarafından işe başlamada 
bildirilen adresler; 

2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 

3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 

4. Vergi beyannamelerinde bildirilen 
adresler; 

5. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler; 

6. (Değişik: 23/6/1982-2686/18 md.) Vergi 
mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve 
cevaplarında gösterilen adresler; 

7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla 
tesbit edilen adresler (İlgilinin tutanakta 
imzası bulunmak şartiyle); 

8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca 
tahrir varakalarında tesbit edilen adresleri. 

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden 
tarih itibariyle tebligat yapacak makama en 
son olarak bildirilmiş veya bu makamca tesbit 
edilmiş olanı nazara alınır. 

 

Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres 

değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, 

 

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak 
şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla 

tespit edilen işyeri adresleri, 
 

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres 

kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. 
 

▪ Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı 
bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih 

itibarıyla tebligat yapacak makama en son 
olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit 

edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle 
bu adreste yapılır. 

 
▪ İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu 

adresinde bulunamaması, işin bırakılması 
veya işin bırakılmış addolunması hallerinde 

tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel 
kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni 

temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan 
teşekküllerde ise bunları idare edenler veya 

varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres 
kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri 

adresinde yapılır. 
 

▪ İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan 
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri 

adresinde yapılır." 
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2. Tebliğ Evrakının Teslimi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. 
ESKİ YENİ 

Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta 

idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap 

ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine 

tarih ve imza konulmak suretiyle tesbit olunur. 

 

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini 

değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması 

halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar 

ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran 

daireye geri gönderilir. 

 

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, 

bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları 

tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda 

bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı 

beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, 

tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ 

edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur. 

 

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından 

tâyin olunacak münasip bir süre sonra yeniden 

tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da 

aynı sebeple tebliğ edilemiyerek iade olunursa 

tebliğ ilân yolu ile yapılır. 

 

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her 

hangi bir sebeple imza edemiyecek durumda 

bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak 

suretiyle tebliğ olunur. 

 

Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek 

evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir. 

 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından 

bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden 

biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve 

keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve 

imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da 

imzalatılmak suretiyle tesbit olunur. 

 

 

 

 

 

 

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince 

muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta 

memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza 

konulmak suretiyle tespit olunur. 

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir 

sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin 

başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir. 

 

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının 

gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir 

pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ 

alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak 

evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda 

tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış 

sayılır. 

 

Bu Kanunun 101. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) 

numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe -

çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste 

bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o 

adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta 

memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza 

edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu 

durumda bu Kanunun 101. maddesinin üçüncü fıkrasına 

göre işlem yapılır. 

 

Bu Kanunun 101. maddesinin birinci fıkrasının (3) 

numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, 

tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması 

durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici 

ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından 

tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı 

gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği 

çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre 

sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ 

evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ 

evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini 

içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta 

memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza 

edilerek tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. 

Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 

15 gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde 

alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise 

15. günde tebliğ yapılmış sayılır. 

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
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3. Tebliğin İlan ile Yapılacağı Haller Yeniden Düzenleniyor. 
 

ESKİ YENİ 

Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla 

yapılır: 
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya 
değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 

mektup geri gelirse; 
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ 

yapılmasına imkan bulunmazsa; 
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ 

yapılmasına imkan bulunmazsa. 
 

 
 

Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla 

yapılır. 
1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi 

kapsamında bilinen adresi yoksa, 
2. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde 
sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması 

hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde 
kayıtlı bir adresi bulunmazsa, 

3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ 
yapılmasına imkân bulunmazsa, 

4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ 
yapılmasına imkân bulunmazsa." 

 

 

 

4. Maliye Bakanlığının Yetkilerinde düzenlemeler yapılıyor. 
 

213 sayılı Kanunun mükerrer 257. Maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir 

7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari 
faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait 
iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve 
tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme 
yükümlülüğü getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini 
belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, 
sektör, mükellef gruplan, alış-satış tutan, alım satıma konu mal ve hizmet türleri 
itibarıyla belirlemeye, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin 
bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu 
getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve 
ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları 
belirlemeye, 

 

5. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi 
 
İkamet yeri adresi değişikliği için vergi dairesine bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. 
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D. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Meslek Kuruluşlarına Değerli Kağıt Basma Yetkisi Verilecektir. 
 

Değerli kağıtların, Maliye Bakanlığının muvafakati ile ilgili bakanlık, daireler veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp bastırılması veya 
elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkündür. 

E. DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar  
 
Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler 
karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje 
yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların 
teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga 
vergisinden istisnadır. 
 

2. Bakanlar kuruluna verilen Damga Vergisi Belirleme Yetkisi ile ilgili 
değişiklikler yapılıyor. 

 

Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
ESKİ 
 

YENİ 

Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı 
tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve 
nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri 
birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on 
katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar 
artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri 
yarısına kadar, nispi vergileri ise kâğıt türleri 
itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar 
indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni 
had, miktar ve nispetler tespit etmeye 
yetkilidir. 
 
 
 

"Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı 
tabloda yer alan maktu vergileri veya bu 
vergilerin yeniden değerleme oranı 
uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan 
tutarlarını (maktu ve nispi vergilerin asgari 
ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 
ve nispi vergileri, kâğıt türleri itibarıyla ayrı 
ayrı veya birlikte olmak üzere; maktu 
vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir 
katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan 
maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri 
ise sıfıra kadar indirmeye, bu had ve 
miktarlar arasında yeni had, miktar ve 
nispetler tespit etmeye yetkilidir." 
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F. HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Harçlardan İstisna Edilen Kağıtlar  
 
Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler 
karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje 
yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri 
ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, bu Kanunda yazılı harçlardan 
müstesnadır. 

2. Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması 
harçları yürürlükten kaldırıyor. 

 

 

 

G. EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Emlak Vergisi Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Değerlere %50 
Sınır Getiriliyor. 

 

▪ Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve 

arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin 

%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 %50 fazlası esas alınır.  

▪ Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29. madde kapsamında bina ve arazi vergisi 

matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde 

belirlenen değerler üzerinden hesaplanır. 

▪ Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas 

alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra 

hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır. 

▪ Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

 

  
Uygulanan 
Miktar 

Kanunla 
Getirilen Miktar 

1-Başvuru Harcı   56.979,40 TL 25.000,00 TL 
2-Yenileme Harcı   45.538,30 TL 20.000,00 TL 
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H. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

 

1. Katma Değer Vergisinde Vergi Sorumlusu Tanımının Kapsamı 
Genişletiliyor. 

 

Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin 
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının 
emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden 
sorumlu tutabilir. 

Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından 
katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan 

hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. 

 

Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

2. Katma Değer Vergisinden İstisna İşlemlere Roaming Hizmetleri ve 
Yansıtılması dahil edilmiş, İştirak Hisseleri ve Taşınmaz Devir-
Teslimleri ile ilgili istisnada düzenlemeler yapılıyor. 

 
▪ Kurumların aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 

suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin 
borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar 
dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri KDV’den 
istisnadır. 

▪ Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alman roaming hizmetleri ile bu 
hizmetlerin Türkiye'deki müşterilere yansıtılması katma değer vergisinden istisna olacaktır. 

 

 

3. KDV İadesinde 2017 yılı için geçerli uygulamalar 2018 yılı için de 
sürdürülecektir. 

 
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının 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 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecektir.  
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4. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATÎH) Projesi kapsamında bazı vergisel avantajlar sağlanacaktır. 

 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere; istinaden Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATÎH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; 
a) Proje bileşenlerine ilişkin olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu 
Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden 
müstesnadır (Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları 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. Maliye Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.). 
b) Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon 
aboneliğinin ilk tesisi Özel iletişim vergisinden müstesnadır. 
c) Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare ile 
proje yüklenicilerinin taraf olduğu kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
ç) Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler 
tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve 
bunların yedek parçaları, 4458 sayılı Kanuna göre alınan gümrük vergilerinden, fonlardan, 
bu ithalata ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan 
müstesnadır (Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak 
eşyanın bu Projeye uygunluğunu tevsik edici belgeleri düzenlemeye Millî Eğitim Bakanlığı 
yetkilidir.). 
d) Proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 
malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da Proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından 
ithali özel tüketim vergisinden müstesnadır (Maliye Bakanlığı istisnaya ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir.). 
e) 406 sayılı Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz 
sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım 
hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin Milli 
Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisi işletmelere yapmış oldukları mal teslimleri ve 
hizmet ifaları dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu işletmecilerden 406 sayılı Kanunun Ek 
37 inci maddesine göre alman Hazine payının ve Kurum masraflarına katkı payımn, 
16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 nci maddesine göre alman 
evrensel hizmet gelirlerinin, 5809 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre alınan idari 
ücretin hesaplanmasına dahil edilmeyecektir. 
f) Proje bileşenlerine ilişkin olarak Proje yüklenicisi veya doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli tahtalar için 
5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen kesintiler yapılmayacaktır. 
g) Proje bileşenlerine ilişkin olarak Proje yüklenicisi veya doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli tahtalardan 
bandrol ücreti alınmayacaktır. 
ğ) Proje bileşenlerine ilişkin olarak tesis edilen aboneliklere ait telsiz cihaz ve 
sistemlerinden, telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri alınmayacaktır. 
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I.   İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. İşsizlik Maaşı Başvuru ve Ödemelerine ilişkin düzenlemeler 
yapılıyor. 

 
ESKİ YENİ 
İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak 
kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar 
yapılır.  
 
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık 
olarak işsizin kendisine ödenir. 

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın 
sonuna kadar sonuçlandırılır.  
 
İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak 
işsizin kendisine ödenir.  
 
Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam yetkilidir. 

 

İ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

 

1. OSB’lerde Bağımsız bölümlerin farklı kiracılara kiralanması 
hususunda düzenleme yapılıyor. 

 
15/04/2000 tarihinden önce OSB'lerde bağımsız bölüm oluşturularak birden fazla kiracıya 
kiralanan tesisler aşağıdaki şartların sağlanması halinde birden fazla kiracıya 
kiralanabilecektir. 

▪ Yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış 

▪ Kat mülkiyeti tesis edilmiş olması  

▪ OSB'ce uygun görülmesi  

J. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ 
KANUNUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

1. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri tarafından 
ayrılan özel karşılıklar Kurumlar Vergisi Matrahının tespitinde 
gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 
Şirket, işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen ancak, 
miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla Kurulca belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak zorundadır.  
 
Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından bu madde uyarınca ayrılan 
özel karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak kabul edilecektir. 
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K. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

 

1. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2018’den İtibaren % 40 Artırılacaktır. 
 
Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi % 40 oranında artırılacaktır.  
 
1 Ocak 2018’den itibaren binek otomobillerde artık motor silindir hacmi yanında aracın 
vergisiz değeri de ödenecek vergide belirleyici olacaktır. 
 
Aracın değeri arttıkça vergi miktarında da yüzde 10 ve 20 oranında artış olacaktır. 
 

 

 

Saygılarımızla, 


