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Yayımlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 

22 uygulanacaktır. 

Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 

15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 

arttırılacaktır. 

Asgari ücret 1.404 TL'nin altına düşmeyecektir. 

FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet 

alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden 

istisna tutulacaktır. 

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 sağlanacaktır. 
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A. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
1. Götürü Gider Müessesesinde Uygulanan Oran Değiştirildi. 
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.
  

“MADDE 14- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 74 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “%25’ini” ibaresi “%15’ini” şeklinde değiştirilmiştir.” 

 

2. 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.   

MADDE 15- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 

bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre 

sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına 

ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim 

indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına 

asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. 

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 

ayları için uygulanmaz. 

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak 

verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave 

asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara 

iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek 

muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle 

reddolunur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
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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 

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

doğan kazançların %50'lik kısmı 

▪ 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 taşınmazlar, 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 finansal 

kiralama ya da finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerden 

taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde 

kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında 

tarafların karşılıkla mutabakatıyla, kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devir aldığı 

finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil)  satışından doğan kazançların %50’lik, 

diğerlerinin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı. 

 

MADDE 89- 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; 

a) (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kurumların, en az iki 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 ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan 

kazançların %50’lik kısmı.” 
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2. Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için % 22 oranında 
uygulanacaktır. 

 

Bu Kanunun 32. maddesinin 1.fıkrasında yer alan % 20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 
2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl 
içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için % 22 olarak uygulanacaktır. 

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı % 22 oranını % 20 oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

MADDE 91- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 

oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin 

edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için 

%22 olarak uygulanır. 

(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye 

yetkilidir.” 

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

 

Kurumlar Vergisi kanunun Geçici 9.maddesinde yer alan düzenlemeye göre , 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. 

MADDE 90- 5520 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“2017 takvim yılında” ibaresi  “2017 ve 2018 takvim yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

4. Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlem Tanımı Değiştirildi. 
 

• 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 edilecektir. 
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• Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 
sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra 
ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi olmayacaktır. 

• Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 

MADDE 88- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin 

sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. 

“(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 arsalarını 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. 

Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara 

dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların 

vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)” 

 

C. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Mükellefe yapılacak olan tebliğlerde Bilinen Adresler tanımı değiştirildi. 
 

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; 

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. 
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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. 

 

 
▪ 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." 

“MADDE 101- 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.” 
    

2. Tebliğ Evrakının Teslimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı. 
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 

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 -
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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

MADDE 17- 213 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 102- 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 inci 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 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasına göre işlem yapılır. 

Bu Kanunun 101 inci 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. 
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Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması 

hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır. 

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 
    

    

3. Tebliğin İlan ile Yapılacağı Haller Yeniden Düzenlendi. 
 

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." 
 

MADDE 18- 213 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 103- 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 yapıldı. 
 

213 sayılı Kanunun mükerrer 257.maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
ESKİ YENİ 
4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre 
devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan 
istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve 
bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer 
güvenlik araçları konulmak suretiyle internet 
de dahil olmak üzere her türlü elektronik 
bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, 
beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş 

4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi 

vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, 

bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, 

şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları 

kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü 

elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, 

beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 

belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı 
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gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 
gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya 
zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim 
ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve 
standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve 
esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu 
beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, 
mükellef grupları ve faaliyet konuları 
itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni 
süresinden sonra kendiliğinden veya 
pişmanlık talepli olarak verilen 
beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk 
fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi 
sorumlusuna veya bunların elektronik 
ortamda beyanname gönderme yetkisi 
verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik 
ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve 
esasları belirlemeye, 

kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart 

belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, 

bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile 

bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu 

zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, 

dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem 

çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla 

ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden 

sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen 

beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 

ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, 

dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden 

düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna 

veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, 

yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme 

yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda 

tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve 

diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını 

internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve 

bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, 
 

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, 

 

213 sayılı Kanunun mükerrer 257.maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 
elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 
ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor 
ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler 
mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.” 
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5. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi 
 
İkamet yeri adresi değişikliği için vergi dairesine bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır.  
 

MADDE 20- 213 sayılı Kanunun 157 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya 

ikamet” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

D. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Meslek Kuruluşlarına Değerli Kağıt Basma Yetkisi Verildi. 
 

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

     MADDE 27- 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu kâğıtların, 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. 
    

MADDE 30- 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili 

kâğıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“54. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul 

kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje 

yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı 

ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.” 

 

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

 

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

MADDE 29- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“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 dâhil) 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.” 

 
 

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.   

MADDE 31- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine 

onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında 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.” 
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2. Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları 
yürürlükten kaldırıldı. 

 
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme 
anlaşmalarında (Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları) alınan harç (Başvuru harcı 57 bin TL 
ve Yenileme Harcı 45 Bin TL) kaldırılacaktır. 

“MADDE 32- 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması 

ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.” 

   

G. EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

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

 

▪ 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. 

“MADDE 35- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde 

ilave edilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 23- 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 uncu 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.” 
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H. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
 

1. Katma Değer Vergisinde Vergi Sorumlusu Tanımının Kapsamı Genişletildi. 
 

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. 
 

MADDE 41- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 

(1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.  

“Şu kadar ki 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 yapıldı. 

 

▪ 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. 

 

MADDE 42- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın (r) bendinin birinci paragrafında yer alan 

“bankalara” ibareleri “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmiş, 

“devir ve teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal 

kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi” ibaresi eklenmiştir.  

“ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu 

hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması,” 
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3. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında İnşaat harcamalarındaki KDV İadesi 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.  

 

“MADDE 43- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 

ve 2018 yıllarının” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi 

“2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde 

değiştirilmiştir.” 

 

4. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 
kapsamında bazı vergisel avantajlar sağlandı. 

 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere; istinaden Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) 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 ile Proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri, 
6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre alınan özel iletişim vergisinden müstesnadır. 
(Bu kapsamda verilen elektronik haberleşme hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye 
tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 
vergiler istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. Maliye Bakanlığı 
istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.). 

 
c) Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare 
ve/veya proje yüklenicilerinin taraf olduğu kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
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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 payının, 
16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6. maddesine göre alınan 
evrensel hizmet gelirlerinin, 5809 sayılı Kanunun 11. maddesine göre alınan idari ücret 
ile aynı Kanunun 46. maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre alınan telsiz ücretinin 
hesaplanmasına dahil edilmeyecektir. 

 

f) Proje bileşenlerine ilişkin olarak 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 yapılmaz (Milli Eğitim Bakanlığı bu 
kapsamda temin edilen mallardan kesinti yapılmamasını sağlayan belgeleri düzenlemeye 
yetkilidir.) 

 

g) Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile 
etkileşimli tahtalardan, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
bandrol ücreti alınmayacaktır. (Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda temin edilen mallardan 
bandrol ücreti alınmamasını sağlayan belgeleri düzenlemeye yetkilidir. 
 
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 yapıldı. 
 

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 Bakanı yetkilidir. 

 

MADDE 55- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“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 Bakanı yetkilidir.” 

 

2. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yapılan Sınavlar 
 
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 
kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olmaları 
halinde, 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan belge 
masrafı ile sınav ücretleri, 31 Aralık 2019 tarihine kadar karşılanmaya devam edilecek. 

 
MADDE 56- 4447 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, 

1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin 

yarısı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

 

İ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

 

1. OSB’lerde Bağımsız bölümlerin farklı kiracılara kiralanması hususunda 
düzenlemeler yapıldı. 

 

OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının 
kiracısı üretim yapabilir. Bu fıkrada yer alan kiralamaya ilişkin kısıtlanmalardan muaf 
olanlar; 

• Hakim ve bağlı şirketler, (13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 
tanımlanan) 
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• OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler (Geçici 
Madde 1 ve Geçici Madde 2 kapsamında kurulan)  

• Geçici Madde 5 kapsamında kurulan OSB’ler  

MADDE 57- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18 

inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı 

üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, geçici 1 inci ve 

geçici 2 nci madde kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma 

izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci madde kapsamında kurulan OSB’ler bu fıkrada yer alan 

kiralamaya ilişkin kısıtlamalardan muaftır.” 

 

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. 

MADDE 106- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından bu madde uyarınca ayrılan özel 

karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

kabul edilir.” 

K. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

1. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2018’den itibaren bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, 
diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak. 

 
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. 
 
Motorlu taşıtlarda uygulanacak vergilere ilişkin (I/A) Sayılı Tarife aşağıda yer 
almaktadır. 
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Motor Silindir Hacmi (cm3) 

Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık 
Vergi Tutan 

(TL) 

1-3 yaş 4-6 yaş 
7-11 
yaş 

12-15 
yaş 

16 ve  
yukarı 

yaş 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 743 518 290 220 78 

1301-1600 cm3 e kadar 1.294 970 563 398 153 

1601-1800 cm3 e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249 

1801-2000 cm3 e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383 

2001-2500 cm3 e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579 

2501-3000 cm3 e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808 

3001-3500 cm3 e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138 

3501-4000 cm* e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629 

4001 cm' ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284 

 

Motor Silindir 
Hacmi (cm3) 

Taşıt Değeri (TL) 
Satır 

Numarası 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16+ Yaş 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm3ve 
aşağısı 

40.000'i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78 

40.000'i aşıp 70.000'i 
aşmayanlar 

2 817 570 319 242 86 

70.000'i aşanlar 3 892 622 348 264 94 

1301-1600 cm3e 
kadar 

40.000'i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153 

40.000'i aşıp 70.000'i 
aşmayanlar 

5 1.423 1.067 619 437 168 

70.000'i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183 

1601-1800 cm3e 
kadar 

100.000'i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274 

100.000'i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299 

1801-2000 cm3e 
kadar 

100.000'i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421 

100.000'i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459 

2001-2500 cm3e 
kadar 

125.000'i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637 

125.000'i aşanlar 12 6.746 4.701 2.937 1.755 695 

2501-3000 cm3e 
kadar 

250.000'i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888 

250.000'i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969 

3001-3500 cm3e 
kadar 

250.000'i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251 

250.000'i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365 

3501-4000 cm3e 
kadar 

400.000'i aşmayanlar  17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792 

400.000'i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955 

4001 cm3 ve 
yukarısı 

475.000'i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512 

475.000'i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7062 2.741 
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L. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 
1. Şans Oyunlarında vergi %20’ye çıkarılmıştır. 

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden alınan 
yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20’ye çıkarılmıştır.  

MADDE 13- 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir. 

 

M. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
1. Engelliler için ÖTV istisnası, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü 

vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacaktır.  
 

Bu istisna Motor silindir hacmine bakılmaksızın uygulanacaktır. 

Düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

MADDE 72- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan “motor 

silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her 

türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde, (6) numaralı bendinin köşeli parantez içi 

hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen 

eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 

87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma 

değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek 

gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir.“Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer 

alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı 

aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar 

artırmaya yetkilidir.” 

 

 

2. Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alınacak. 

 

MADDE 73- 4760 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan 

“perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara,” ibaresi 

“perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara 

veya her bir makaron,” şeklinde ve “20 adet sigaradan” ibaresi “20 adet sigaradan, 50 adet 

makarondan” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 74- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “her 

bir sigara adedi” ibaresi “her bir sigara veya makaron adedi” şeklinde değiştirilmiştir. 
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3. 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 mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, 
tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam 
dışında tutuldu. 

MADDE 75- 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin; 

a) (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir. 

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

Vergi 

Oranı 

(%) 

Asgari 

Maktu Vergi 

Tutarı (TL) 

20.09 

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve 

alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış 

olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu 

edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu 

sayılanlar hariç) 

10 - 

22.02 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer 

içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız 

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

mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış 

meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 

2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 

10 - 

2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 - 

2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 - 

2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 - 

 

 

b) (B) cetveline aşağıdaki mal eklenmiştir.      

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

Vergi 

Oranı 

(%) 

Asgari Maktu Vergi 

Tutarı (TL) 

4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994 
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N. DİĞER KONULAR 
 

1. Özel İletişim vergisi düzenlemeleri. 
Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı özel iletişim vergisi 
oranları, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek. 

MADDE 10- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “%25”, (b) ve (d) bentlerinde yer alan “%15”, (c) bendinde yer 

alan “%5” ibareleri “%7,5” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkradaki %25 ve %15 

oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5’e, %5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni 

oranlarına kadar artırmaya” ibaresi “Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar 

indirmeye, iki katına kadar artırmaya” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

2. Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunanlara Hazine Payı yükümlülüğü  
“EK MADDE 37- Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak ulusal çapta, kamuya açık 
mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere; 

a) İmtiyaz sözleşmeleri ve/veya yetkilendirme belgelerine istinaden yetkilendirilen 
işletmeciler aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine payı olarak öderler. 

b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti 

sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler, bu yetkilendirme kapsamında doğan 
aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine payı olarak öderler. 

c) İmtiyaz sözleşmeleri kapsamında yetkilendirilen işletmeciler, yıllık net satışlarının on 

binde 35’ini Kurum masraflarına katkı payı olarak öderler. 

Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM ve/veya IMT-2000/UMTS standartlarında veya 

bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlar çerçevesinde kurulacak ve işletilecek 

şebekeler üzerinden mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 

işletmeciler, söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine 
payı olarak öderler. 

Hazine payının süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, payın bir katı 

tutarında cezai şart uygulanacak. 

3. Köylerde Binaların yapılması ve taksit ödeme süresi 31.12.2020 tarihine 
uzamıştır. 

 

18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara 

ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini 

ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine 

binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre 

verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin 

ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden 

köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” 
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4. Terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve eşyasını Liman Başkanlığı 
kaldırabilecek. 

Buna göre, liman başkanlığı; idari sorumluluk sahasında can, mal, çevresel risk taşıyan, 

seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette karaya oturan, yan batık, batık, terk 

edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve eşyasını çıkaracak ya da bulunduğu yerden 
kaldıracak. Bu süre, 45 günden fazla olamayacak. 

Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı ise geminin sicile kayıtlı olduğu devletin ilgili 

makamlarına, donatana ve kaptana bildirilecek; bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa 

herhangi bir uluslararası denizcilik bülteninde ilan edilecek. Gemi Türk bayraklı ise 

donatan veya kaptana bildirilecek. Bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde 

dağıtımı yapılan ve tirajı 100 binin üzerinde olan gazetede ilan edilecek. 

Tayin edilen süre içinde, bildirimde bulunulanlara ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi 

ilgililer tarafından geminin çıkarılmasından ya da bulunduğu yerden kaldırılmasından 

imtina edilmesi halinde liman başkanı, gemi ve eşyasını çıkarmaya, çıkarttırmaya, 
kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve sattırmaya yetkili olacak. 

MADDE 5- 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 7- Liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında can, mal ve çevresel risk taşıyan veya 

seyir ve seferin selametine engel olabilecek suret ve vaziyette karaya oturmuş, yarı batık veya batık 

halde yahut terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve eşyasını, geminin donatanı veya kaptanı, 

liman başkanı tarafından tayin edilecek bir süre içerisinde çıkarmaya veya bulunduğu yerden 

kaldırmaya mecburdur. Bu süre kırk beş günden fazla olamaz. Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı 

ise geminin sicile kayıtlı olduğu devletin ilgili makamlarına, donatana ve kaptana bildirilir, bu kişilerin 

adresleri bilinmiyorsa herhangi bir uluslararası denizcilik bülteninde ilan edilir. Gemi Türk bayraklı 

ise donatan veya kaptana bildirilir. Bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde dağıtımı yapılan 

ve tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilir. Ayrıca gemi veya gemi vasfını kaybetmiş eşya 

hacizli ise durum haciz işlemini gerçekleştiren icra dairesine de bildirilir. Teknik veya meteorolojik 

zorunluluk nedeni ile ilgililer tarafından yapılacak itirazlar üzerine bu süreler, liman başkanı tarafından 

kırk beş günü aşmamak üzere uzatılabilir. 

Tayin edilen süre içinde birinci fıkra uyarınca bildirimde bulunulanlara ulaşılamaması veya 

ulaşılsa dahi ilgililer tarafından geminin çıkarılmasından ya da bulunduğu yerden kaldırılmasından 

imtina edilmesi halinde; gemi ve eşyasını, liman başkanı çıkarmaya, çıkarttırmaya, bulunduğu yerden 

kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve sattırmaya yetkilidir. Satış işlemi, liman 

başkanlıkları tarafından yerine getirilir ve satış aşamasına kadar yapılan masraflar Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinden karşılanır. Yapılan masraflara 

karşılık gelen tutar, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedildikten sonra artan tutar, gemi 

ve eşyası üzerinde haciz var ise ilk haczi koyan dosyaya gönderilir ve mevzuata göre sıra cetveli 

yapılarak alacaklılara dağıtılır. Bu işlemler sonucu artan bir tutarın bulunması halinde, söz konusu 

tutar beş yıl içinde müracaat edilmesi halinde hak sahibine ödenmek üzere Bakanlık Döner Sermaye 

İşletmesi nezdinde emanet hesabına kaydedilir. Satış sürecinde adli veya idari makamlara yapılacak 

itirazlar ya da başvurular satışı durdurmaz. Satılan mal takyidattan âri olarak alıcıya teslim edilir.  

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında bulunan 

gemilerin; seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyet bakımından ciddi tehlike oluşturabileceği 

durumlarda, gemi veya deniz aracı hakkında herhangi bir mahkeme kararı, adli veya idari tedbir olsa 

dahi, liman başkanı, birinci fıkradaki sürelere bağlı kalmaksızın geminin emniyetli bir yere nakli de 

dâhil olmak üzere her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu durumlarda alınan tedbirlerin masrafı gemi 
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donatanı tarafından karşılanır. Gemi donatanının bu masrafları otuz gün içerisinde ödememesi halinde; 

barınma haricindeki masraflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karşılanır ve 

yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 

5. Bakanlar Kuruluna İleri saat uygulama yetkisi verildi. 
 

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. 

MADDE 6- 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci 

maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir.” 

 

6. Merkez Bankasına firmaların Döviz Pozisyonunu izleyebilmek için yetki 
verildi.  

Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek 
amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek. 

Merkez Bankası, bilgi ile belgelerin kapsamı, toplanması ve izlenme yöntemi, 
doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dahil usul ve esasları 
belirleyecek. 

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. 

MADDE 44- Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek 

amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek 

bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek 

hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir. 

Bu maddenin uygulanmasında destek hizmeti kuruluşu çalışanları hakkında da bu Kanunun 35 inci 

maddesi ve 68 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi hükümleri tatbik olunur.” 

MADDE 34- 1211 sayılı Kanunun 68 inci maddesine aşağıdaki (IV) numaralı fıkra eklenmiştir. 

 “IV- Bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca Bankaca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe 

aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli 

ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” 

 

 



  Sirküler No: 2017-63 

                                                                                        05.12.2017 
 

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

7. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bazı sözleşmeler ile ilgili olarak 
Uzlaşma yapma yetkisi verilmiştir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilgili kanunlarda sözleşmelerden 
kaynaklanan, ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen, idari para cezaları dahil, 
alacaklarına veya borçlarına ilişkin, karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecek; uzlaşma 
davetlerini kabul edebilecek. 

Kurum, ihtilafın tamamı ya da bir kısmı üzerinde uzlaşma sağlayabilecek; buna göre 
maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak ve ferilerinden 
kısmen ya da tamamen vazgeçebilecek. 

Uzlaşma halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacak ve 
hiçbir mercie şikayette bulunulamayacak. 

MADDE 37- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna 

İlişkin Kanunun 5 inci maddesine onüçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Kurum, bu Kanun, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 15/1/2004 

tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 13/1/2011 ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili 

diğer kanunlardan veya bu Kanunlarla Kuruma verilen yetkiler çerçevesinde düzenlenen 

sözleşmelerden kaynaklanan, ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen, idari para cezaları dâhil, 

alacaklarına (tahsiline aracılık ettiği alacaklar ile Hazine payına ilişkin cezai şart hariç) veya 

borçlarına ilişkin olarak karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilir, uzlaşma davetlerini kabul edebilir. 

İhtilafın tamamı ya da bir kısmı üzerinde uzlaşma sağlayabilir, buna göre maddi ve hukuki nedenlerle 

kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak ve fer’ilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebilir. 

Uzlaşma halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz ve hiçbir mercie 

şikâyette bulunulamaz. Uzlaşma tutanakları ilam hükmünde olup, uzlaşılan alacaklar, ilgisine göre 

ilamların icrasına dair genel hükümler çerçevesinde infaz olunur veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. Uzlaşma hükümleri yerine 

getirilmediği takdirde alacak muaccel olur ve uzlaşmaya konu edilen hak veya alacaklar, alacağın 

muaccel olduğu tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 

zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir. Uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslar, 

Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.” 

 

8. Vakıflar Genel Müdürlüğü kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve 
değerlendirilmesiyle yetkili kılınacak. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sadece mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara 
ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesiyle yetkili kılınacak. 

Genel Müdürlüğün denetiminde bulunan mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasını, değerlendirilmesini, Koruma Kurulu kararı alındıktan sonra 
yöneticileri yürütecek. 
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Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ile değerlendirilmesini ise Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uygun olarak kendileri sağlayacak. 

MADDE 38- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 

uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen 

yönetilen mülhak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Koruma 

Kurulları kararı alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür. Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün denetiminde bulunan mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 

korunması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı alındıktan sonra, yöneticileri tarafından 

yürütülür. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve 

tabiat varlıklarının korunma ve değerlendirilmesi bu Kanun hükümlerine uygun olarak kendileri 

tarafından sağlanır.” 

9. Sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecektir. 

Türkiye tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri 
bulundurulabilecek. Türkiye uçuşu olan yabancı tescilli sivil hava araçlarında silahlı 
güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak 
kaydıyla İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Silahlı güvenlik görevlisinin görev, yetki ve 
sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. 

“Türk tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri 

bulundurulabilir. Türkiye’ye uçuşu olan yabancı tescilli sivil hava araçlarında silahlı güvenlik 

görevlisi bulundurulmasına izin verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla İçişleri 

Bakanlığı yetkilidir. Silahlı güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri 

Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” 

 

10. Havaalanlarında altı aydan fazla bekleyen hava araçlarının hurdaya 
ayrılması 

Havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava 
araçlarının maliklerine veya işleticilerine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Tebligat 
Kanunu hükümleri çerçevesinde veya bu şekilde tebligat yapılamaması durumunda 
Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ilanen, 30 gün 
içinde konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesi ve hava aracının 
bulunduğu havaalanından kaldırılması konusu tebliğ olunacak. 

Aynı durumda olan yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçlarında ise Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık 
otoritesine, 90 gün içinde ilgili hava aracının sahipleri tarafından kaldırılması, 
kaldırılmadığı takdirde tasfiye edileceği hususu bildirilecek. 
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Ayrıca, ulusal yayın yapan gazetede iki gün süre ile hava aracının bulunduğu 
havaalanından kaldırılması ilan edilecek. 

Türk tesciline kayıtlı hava aracı malikinin veya işleticisinin tebligat veya ilan tarihinden 
itibaren 30 gün içinde gerekli iş ve işlemleri yapmaması halinde kaza durumlarında 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, diğer 
durumlarda ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulacak ilgili uzmanlardan 
oluşan ekip tarafından hava aracının itibari ya da fiili harabiyete uğradığına dair rapor 
verilmesi halinde, ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük 
mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini 
yapılarak hurdaya ayrılacak. 

Yabancı sicile kayıtlı hava aracı yönünden ise bildirim tarihini izleyen 90 günün sonunda 
gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda, sicile kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık 
otoritesince sicilden terkin edilip edilmediğine ve her türlü vergi borcu ile gümrük 
mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın hurdaya 
ayrılacak. 

 

11. Kamu Konutları ekonomiye kazandırılması amacıyla Devlet İhale Kanunu 
çerçevesinde ihaleyle satılacak. 

Taşınmazların satışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin 
merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek. 

İdareler bu gelirleri, öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanacak. 

İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu 
konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma 
hakkına sahip olacak. İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya 4 yıla 
kadar kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim 
uygulanacak. 

Lojmanda oturan, almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltacak 

12. Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde 30.03.2014 tarihi 
itibari ile en az 3 yıldır tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına 
rayiç bedelden satışı 

Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek. Bu araziler, rayiç bedelin 
tamamı üzerinden doğrudan satılacak. 

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. 
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Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde 30’u en geç üç ay içinde, kalanı 
ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek. 

Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu 
yerleri satın alabilecek. 

Kamu taşınmazları üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su işleri Bakanlığınca adına kesin izin 
verilen veya Maliye Bakanlığınca lehine irtifak (üst) hakkı tesis edilen yatırımcı ve 
işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin veya irtifak hakkı süreleri, düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşme 
düzenlenmek suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilecek. 

Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı 
turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla 29 yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve 
işletmecilerin kira sözleşmeleri 29 yıla veya ittifak haklarına dönüştürülmek suretiyle 49 
yıla kadar uzatılabilecek. 

Bu haktan yararlanabilmek için söz konusu kesin tahsis, kesin izin veya irtifak hakkına 
ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve 
şartsız olarak vazgeçilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcun bulunmaması 
gerekecek. 

Gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen veya süresiz kullanma izni verilen 
taşınmazlar için verilen süre içerisinde taahhüt edilen yatırımı gerçekleştiremeyen 
yatırımcılar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri ve müracaat tarihinden 
itibaren 2 yıl içerisinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde hükümlerden 
yararlanabilecek. 

 

13. Tütün ithalatı düzenlenmiştir. 

Tütün ithalatı; üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak, kanunda belirtilen tütün mamüllerini 
üretenler veya Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan izin almak ve sadece 
işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından 
yapılacak. 

Kurum, tütün işleme tesisi bulunanlara bu izni verirken, söz konusu işletmelerin öncelikle 
Türkiye’de üretilen tütünü işlemelerini gözetecek, ihraç amacıyla yapılacak ithalatın 
amacı dışında kullanılmamasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak, ithalat ve ihracata 
ilişkin uygulamayı denetleyecek. 

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 
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doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan 
altı yıla kadar hapis cezası verilecek. 

14. Kamu ihale kanununda “Teminat mektubu” tanımı yapılmıştır. 

“Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik 

sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” 

Kamu ihalelerinde istekli ve yükleniciler, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini 
teminat mektubu olarak verebilecek. 

Kamu kurumlarında çalıştırılacak taşeron personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin 
yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurların biri, birkaçı veya tamamı dikkate 
alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin 
tavanların tespitinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınacak. 

Sermaye şirketlerine finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile 
bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan 
ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara veya sermaye 
şirketlerine, projelere finansman sağlayan fonlara Hazine Müsteşarlığı tarafından taahhüt 
edilecek kaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların veya fonların, 
üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçim kriterlerini, yatırım 
yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve 
masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları Bakanlar Kurulu 
belirleyecek. 

 

 

Saygılarımızla, 


