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6552 SAYILI KANUNUN VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN 
HÜKÜMLERİ   

 

ÖZET : 

6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile aşağıdaki 

Kanunlarda vergi uygulamalarına ilişkin değişiklikler 

yapılmıştır.  

 Harçlar Kanunu 

 Katma Değer Vergisi Kanunu 

 Gelir Vergisi Kanunu 

 Kurumlar Vergisi Kanunu 

 Özel  Tüketim vergisi Kanunu  

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun 

 

 

11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 

Eylül 2014 tarihli ve  6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile  bazı  kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.  

 

6552 sayılı Kanun ile  Vergi  Usul Kanunu ve  Gümrük  Vergisi Kanunu  ile Sosyal 

Güvenlik Kurumunca tahsil edilen vergi ve primlere ilişkin ödeme kolaylığı 

getirilirken ayrıca  

aşağıdaki Kanunlarda vergi uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.  

 Harçlar Kanunu 

 Katma Değer Vergisi Kanunu 

 Gelir Vergisi Kanunu 

 Kurumlar Vergisi Kanunu 

 Özel  Tüketim vergisi Kanunu  

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu 

 

Bu değişiklikler aşağıda  belirtilmiştir.  
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492 sayılı Harçlar  Kanununda Yapılan Değişiklik  

 

6552 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

“MADDE 23 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.” 

 

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte Harçlar Kanununun 88’inci maddesi, değişiklikten 

önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 

  

Maddenin Önceki Hali 
Maddenin 6552 sayılı Düzenlemeden 

Sonraki Hali 

 

Madde 88 – Aşağıda yazılı yabancılara 

ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir: 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde 

okuyan öğrenciler, 

b) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları 

için muhabirlik yapanlar,(2) 

c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı 

resmi müesseseler tarafından istihdam 

edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi 

olmıyan eşleri ve çocukları, 

d) Mali durumlarının bozuk olduğuna 

ikamet tezkeresi vermeye yetkili 

makamlarca kanaat getirilen yoksullar, 

e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı 

ecnebi uyruklular. 

f) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Uzun 

dönem ikamet izni bulunanlar, 

g) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) İnsan 

ticareti suçunun mağduru olanlar. 

 

 

 

Madde 88 – Aşağıda yazılı yabancılara ikamet 

tezkeresi harçsız olarak verilir: 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde 

okuyan öğrenciler, 

b) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için 

muhabirlik yapanlar,(2) 

c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi 

Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi 

müesseseler tarafından istihdam edilen 

profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan 

eşleri ve çocukları, 

d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet 

tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat 

getirilen yoksullar, 

e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı 

ecnebi uyruklular. 

f) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Uzun dönem 

ikamet izni bulunanlar, 

g) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) İnsan 

ticareti suçunun mağduru olanlar. 

h) (Ek: 10/9/2014-6552/23 md.) Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma 

izni verilenler 

 

Yapılan bu düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma 

izni verilen yabancıların  ikamet tezkerelerinin harca tabi olmayacağı  belirtilmiştir. 

Bu maddenin yürürlük tarihi, 11 Eylül 2014’tür. 
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik  

 

6552 sayılı Kanunun 27’nci  maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

 

“MADDE 27 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 33 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında 

taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu 

taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde 

yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma 

değer vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, 

istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

5510 sayılı Kanunun Geçici 41’inci maddesi aşağıdaki gibidir. 

GEÇİCİ MADDE 41 – (Ek: 31/5/2012-6322/33 md.) 

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına 

alınan kuruluşlar dâhil 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi 

iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların 

müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18/6/1999 tarihli ve 4389 

sayılı mülga Bankalar Kanununa tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, 

büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel 

kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz 

kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ve Kuruma bağlı tahsil 

dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlarına karşılık, 

mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 

taşınmazlardan Kurum tarafından uygun görülenler Kurumun 

görevlendireceği üç temsilci ile taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık 

tarafından görevlendirilecek iki temsilciden oluşan komisyon tarafından ve 

gerektiğinde bilirkişi mütalaası alınmak suretiyle takdir edilecek değeri 

üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak Kurum bütçesinin 

gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kurumca satın alınabilir. 

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve 

yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Kuruma ait 

olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçları terkin edilir.  

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu 

ödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 

denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edilen ve Kuruma bağlı 

tahsil dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borcu 

bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait 

olanlar dâhil) taşınmazları için de uygulanabilir. 
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(Ek fıkra: 10/9/2014- 6552/56 md.) Bu madde uyarınca Kurum tarafından 

satın alınan taşınmazlar ile Kuruma ait olup Kurum Yönetim Kurulunca 

ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen taşınmazlardan, Maliye Bakanlığınca 

kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre 

değerlendirilmek üzere talep edilenler, Kurum Yönetim Kurulunun uygun 

görüşü ve Bakan onayıyla bedeli karşılığında Hazineye devredilir. 

(Ek fıkra: 10/9/2014- 6552/56 md.) Devir bedeli; bu madde uyarınca satın 

alınan taşınmazlar için satın alma bedeli, satın alma tarihinden altı ay 

geçtikten sonra devir hâlinde satın alınan bedele geçen sürede yeniden 

değerleme oranı kadar artış yapılmak suretiyle belirlenir. Kuruma ait diğer 

taşınmazların devrinde ise devir bedeli birinci fıkrada belirtilen Komisyon 

tarafından belirlenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından 

belirlenir. 

Buna göre yapılan düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun yukarıda yer alan geçici 41 inci maddesi kapsamındaki 

taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) 

devir ve tesliminin 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna 

olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

Bu durumda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun aşağıda 

gösterilen  30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü 

uygulanmayacaktır. 

“İndirilemeyecek katma değer vergisi: 

Madde 30 – Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:  

a)Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların 

teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve 

hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, 

…”  

Bu maddenin yürürlük tarihi, 11 Eylül 2014’tür. 

 

5502  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda Yapılan  Değişiklik  

 

6552 sayılı Kanunun 36’ncı  maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

“MADDE 38 – 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Muafiyetler 

MADDE 36 – Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla 

yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, 

elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak 
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üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 

alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği 

kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla 

emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu 

ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra 

işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır. 

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen 

asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin 

Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde 

yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat 

tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre geçmeden Kurum 

aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme 

yapılamaması hâlinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde 

tahsil olunur. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın 

kesinleşmesinden önce ödenmesi hâlinde, söz konusu kararların ilgili 

mercilerce bozulmasını müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden 

itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir. 

Kurumu vekil sıfatıyla temsile yetkili olan I. hukuk müşaviri, hukuk 

müşaviri ve kadrolu avukatlarının bir listesi Kurumca yazılı olarak veya 

Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili 

Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına, askerî 

savcılıklara ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. Bu 

listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge 

idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan 

mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye 

mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri 

ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede 

isimleri yer alanlar Baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin 

Kurum vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. 

Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı 

usulle derhâl bildirilir.” 

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte  5502 sayılı Kanunun  36’ncı maddesi, 

değişiklikten önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 
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Maddenin Önceki Hali 
Maddenin 6552 sayılı Düzenlemeden 

Sonraki Hali 

 

 

Vergi ve fon muafiyeti 

MADDE 36- İlgili kanunlarda yer 

verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır 

ve taşınmazlar, bunların alım ve satım 

işlemleri ile Kuruma yapılacak bağış ve 

yardımlar, Kurumun taraf olduğu 

davalar, icra kovuşturmaları ile ilâmlar, 

Kurum tarafından satın alınan 

taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, 

Kurum tarafından yapılan bütün 

işlemler ve bu işlemler için ilgililere 

verilmesi veya bunlardan alınması 

gereken yazı ve belgeler ve bunların 

suretleri; damga vergisi ve harçlar ile 

belediyelerde yürütülecek her türlü 

hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma 

payından müstesnadır. 

 

 

Muafiyetler (2) 

MADDE 36- (Değişik: 10/9/2014-

6552/38 md.) 

Kurum, bu Kanun kapsamındaki 

faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler 

yönünden ilgili kanunlarında yer 

almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 

492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan 

harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim 

vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç 

olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

gereğince alınan vergi, harç, katılma 

payı ile tasdik ücretlerinden, 

düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga 

vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar 

dolayısıyla emlak vergisinden, satın 

alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili 

olarak tapu ve kadastro döner sermaye 

bedellerinden ve her türlü dava ve icra 

işlemlerinde teminat yatırma 

mükellefiyetinden muaftır. 

 

Kurumun taraf olduğu her türlü 

davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen 

asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama 

giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma 

ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle 

birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat 

üzerine bildireceği banka hesap 

numarasına, müracaat tarihinden 

itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre 

geçmeden Kurum aleyhine cebri icra 

yollarına başvurulamaz. Belirtilen 

sürede ödeme yapılamaması hâlinde, 

söz konusu alacaklar genel hükümler 

dairesinde tahsil olunur. Mahkeme 

kararlarında yer alan miktarların kararın 

kesinleşmesinden önce ödenmesi 
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hâlinde, söz konusu kararların ilgili 

mercilerce bozulmasını müteakip 

ödenen miktarlar, ödeme tarihinden 

itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte 

ilgililerden tahsil edilir. 

Kurumu vekil sıfatıyla temsile yetkili 

olan I. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri 

ve kadrolu avukatlarının bir listesi 

Kurumca yazılı olarak veya Adalet 

Bakanlığınca belirlenen esaslar 

dairesinde elektronik ortamda ilgili 

Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare 

mahkemesi başkanlıklarına, askerî 

savcılıklara ve Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi Başkanlığına verilir. Bu 

listeler, Cumhuriyet başsavcılığı 

tarafından adli yargı çevresinde, bölge 

idare mahkemesi başkanlığınca idari 

yargı çevresinde bulunan mahkemelere 

gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge 

adliye mahkemesindeki duruşmalarda 

temsil yetkisini kullanacakların isimleri 

ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına 

veya başkanlıklarına bildirilir. Listede 

isimleri yer alanlar Baroya kayıt ve 

vekaletname ibrazı gerekmeksizin 

Kurum vekili sıfatıyla her türlü dava ve 

icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil 

sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin 

isimleri anılan mercilere aynı usulle 

derhâl bildirilir. 

 

Bu düzenleme  ile Sosyal Güvenlik Kurumunun vergi muafiyetine ilişkin hükümleri 

genişletmişmiştir.   

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu  ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 

Yapılan Değişiklik  

 

6552 sayılı Kanunun 92’nci  maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

 

MADDE 92 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli 
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ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına 

makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.” 

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte Harçlar Kanununun 88’inci maddesi, değişiklikten 

önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 

  

 
Maddenin Önceki Hali 

Maddenin 6552 sayılı 

Düzenlemeden Sonraki Hali 

 

GVK md. 89/1-10 

Diğer indirimler 

Madde 89- (Değişik:16/7/2004-5228/28 

md.)  

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir 

vergisi beyannamesinde bildirilecek 

gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir 

… 

 

10. (5436 sayılı Kanunun 14/b maddesiyle 

eklenen bent. Geçerlilik; 26.12.2004, 

Yürürlük; 24.12.2005) Bakanlar kurulunca 

yardım kararı alınan doğal afetler 

dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla 

makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi 

bağışların tamamı. 

Diğer indirimler 

Madde 89- (Değişik:16/7/2004-

5228/28 md.)  

Gelir vergisi matrahının tespitinde, 

gelir vergisi beyannamesinde 

bildirilecek gelirlerden aşağıdaki 

indirimler yapılabilir 

… 

 

10. (Ek: 22/12/2005-5436/14 

md.;Değişik: 10/9/2014-6552/92 

md.) Başbakanlıkça veya Bakanlar 

Kurulunca başlatılan yardım 

kampanyalarına makbuz karşılığı 

yapılan ayni ve nakdî bağışların 

tamamı 

KVK md. 10/1-e Diğer indirimler 

MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde; kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 

şartıyla, kurum kazancından sırasıyla 

aşağıdaki indirimler yapılır: 

… 

e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı 

alınan doğal afetler dolayısıyla 

Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı 

yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı. 

Diğer indirimler 

MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde; kurumlar 

vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 

gösterilmek şartıyla, kurum 

kazancından sırasıyla aşağıdaki 

indirimler yapılır: 

… 

e) (Değişik: 10/9/2014-6552/92 md.) 

Başbakanlıkça veya Bakanlar 

Kurulunca başlatılan yardım 

kampanyalarına makbuz karşılığı 

yapılan ayni ve nakdî bağışların 

tamamı. 

 

GVK ve KVK’da yapılan değişiklikle daha önce  doğal afetler dolayısıyla  

makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamının  indirimi, 

ancak Bakanlar kurulunca alınan karar üzerine yapılabilirken, yeni 
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düzenleme ile  Başbakanlıkça başlatılan  yardımlar da aynı kapsama 

alınmıştır.  

Bu maddenin yürürlük tarihi, 11 Eylül 2014’tür. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Yapılan 

Değişiklikler  

 

6552 sayılı Kanunun 98’nci  maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

MADDE 98 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 21 inci maddesinin mülga fıkralarından sonra gelen ilk 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı 

konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit 

alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve 

harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve 

yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde 

vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak 

vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet 

hükmü uygulanmaz.” 

“Yapılan bu düzenlemeyle birlikte 2863 sayılı  21’inci maddesi, 

değişiklikten önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 

 

Maddenin Önceki Hali 
Maddenin 6552 sayılı Düzenlemeden 

Sonraki Hali 

 İstisnalar ve muafiyetler: 

 Madde 21 – (Değişik: 17/6/1987 - 3386/8 

md.) 

(Mülga birinci fıkra: 14/7/2004-5226/27 

md.) 

(Mülga birinci fıkra: 14/7/2004-5226/27 

md.) 

Tapu kütüğüne "korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş 

olan ve I inci ve II nci grup olarak 

gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür 

varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit 

alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin 

yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür 

ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaftır.  

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla 

tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon 

İstisnalar ve muafiyetler: 

Madde 21 – (Değişik: 17/6/1987 - 3386/8 

md.) 

(Mülga birinci fıkra: 14/7/2004-5226/27 md.) 

(Mülga birinci fıkra: 14/7/2004-5226/27 md.) 

(Değişik fıkra: 10/9/2014 - 6552/98 md.) 

Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan 

taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit 

alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle 

üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan 

parseller her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları 

içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri 

belirtilen taşınmazlardan basit usulde 

vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde 

kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı 
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ve kazı ile müzelerin güvenliği için 

kullanılmak şartıyla, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, 

Bakanlıkça ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce dışardan getirilecek her 

türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme 

ve kimyevi maddeler ile altın ve gümüş 

varak, her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. 

Koruma bölge kurulları kararına uygun 

olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında 

yapılan onarım ve inşaat işleri Belediye 

Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, 

harç ve harcamalara katılma paylarından 

müstesnadır. 

(Ek fıkra: 14/7/2004-5226/27 md.) Bu 

Kanun kapsamında tescil edilen taşınmaz 

kültür varlıkları için 29/6/2001 tarihli ve 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanmaz. 

Madde 22 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 

md.)  

 

ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin 

bu muafiyet hükmü uygulanmaz.  

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/98 md.) Getirilen 

kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis 

edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı parseller 

ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan 

taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu yapılar 

yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye 

kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet hükmü 

uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı 

Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi 

veya Öngörünüm Bölgesinde konut veya 

işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür 

varlıkları yukarıdaki fıkradaki muafiyetten 

yararlanamazlar. 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla 

tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon ve 

kazı ile müzelerin güvenliği için kullanılmak 

şartıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli 

Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her 

türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve 

kimyevi maddeler ile altın ve gümüş varak, 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Koruma bölge kurulları kararına uygun olarak 

bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan 

onarım ve inşaat işleri Belediye Gelirleri 

Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve 

harcamalara katılma paylarından 

müstesnadır. 

(Ek fıkra: 14/7/2004-5226/27 md.) Bu Kanun 

kapsamında tescil edilen taşınmaz kültür 

varlıkları için 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 

 

 

Yapılan düzenlemeyle Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve 

doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin her türlü vergi, resim ve 

harçtan muaf olmasına ilişkin hüküm daraltılmış ve   büyükşehir belediyesi sınırları 

içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde 
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vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak 

vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü 

uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar, bu yapıların 

yapıldığı parseller ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları 

hakkında bu yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki 

fıkradaki muafiyet hükmü uygulanmayacaktır. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı 

Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde konut 

veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları yukarıdaki fıkradaki 

muafiyetten yararlanamayacaklardır.  

 

Bu maddenin yürürlük tarihi, 11 Eylül 2014’tür. 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler  

 

6552 sayılı Kanunun 116’ncı  maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

MADDE 116 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 

(IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen 

mallar listeden çıkarılmıştır. 

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı 

(%) 

71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife 

tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, 

mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür 

incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla 

geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

20 

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış 

veya takılmamış) 

(Sanayide kullanılanlar hariç) 

20 

71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli 

taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun 

olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya 

takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı 

kıymetli taşlar 

(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık 

sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

20 

7104.90.00.00.19 (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla 

elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)  

Diğerleri 

20 

71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli 

taşların toz ve pudraları 
20 
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(Sanayide kullanılanlar hariç) 

71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı 

kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip 

yoluyla elde edilmiş) 

20 

 

Bu düzenleme ile  yukarıda yer alan kıymetli maden ve taşlar, IV sayılı ÖTV 

listesi kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

ÖTV Kanununa ekli IV sayılı Listenin güncel hali bu Sirkülerimize ek olarak  

verilmiştir. 

Bu maddenin yürürlük tarihi, 11 Eylül 2014’tür. 

 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanunda Yapılan Değişiklikler 

 

6552 sayılı Kanunun 144’üncü maddesinin (e) fıkrasında, 28/2/2008 tarihli 

ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir 

çalışan için beş yıl süreyle” ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı düzenlemesi 

yer almaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte 5746 sayılı Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 

maddesi, değişiklikten önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 

verilmiştir. 

 

Maddenin Önceki Hali 
Maddenin 6552 sayılı Düzenlemeden 

Sonraki Hali 

İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları (2) 

MADDE 3 – (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile 

kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  

projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  

kurumlardan  ya  da kamu kurum ve 

kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 

fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik 

projelerinde, rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde ve teknogirişim sermaye 

desteklerinden yararlananlarca 

gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik 

harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde 

tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam 

İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları 

(2) 

MADDE 3 – (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları 

ile kanunla kurulan veya teknoloji 

geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  

uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu 

kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve 

yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde ve teknogirişim sermaye 

desteklerinden yararlananlarca 

gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik 

harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde 
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eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl 

yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir 

önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 

tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum 

kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi 

uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim 

konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle 

amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi 

kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan 

gider yazılır. Kazancın yetersiz olması 

nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim 

konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap 

dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, 

takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre 

her yıl belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılarak dikkate alınır. 

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu 

personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile 

kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  

projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  

kurumlardan  ya  da kamu kurum ve 

kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 

fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK 

tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik 

projelerinde, teknogirişim sermaye 

desteklerinden yararlanan işletmelerde ve 

rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan 

Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları 

karşılığında elde ettikleri ücretlerinin 

doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri 

için yüzde sekseni gelir vergisinden 

müstesnadır. 

 (3) Sigorta primi desteği: Kamu 

personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli 

istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca 

o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının 

bir önceki yıla göre artışının yarısı, 

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine 

göre kurum kazancının ve 31/12/1960 

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın 

tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu 

harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek 

suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir 

iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise 

doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz 

olması nedeniyle ilgili hesap döneminde 

indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki 

hesap dönemlerine devredilir. Devredilen 

tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı 

Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılarak dikkate 

alınır.  

 (2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu 

personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları 

ile kanunla kurulan veya teknoloji 

geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  

uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu 

kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen ya da 

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve 

yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye 

desteklerinden yararlanan işletmelerde ve 

rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan 

Ar-Ge ve destek personelinin; bu 

çalışmaları karşılığında elde ettikleri 

ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde 

doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir 

vergisinden müstesnadır. 

 (3) Sigorta primi desteği: Kamu 
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merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile 

kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  

projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  

kurumlardan  ya  da kamu kurum ve 

kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 

fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK 

tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik 

projeleri ile rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde ve teknogirişim sermaye 

desteklerinden yararlanan işletmelerde 

çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci 

maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden 

istisna olan personelin; bu çalışmaları 

karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 

hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 

yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle 

Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak 

ödenekten karşılanır.  

 (4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun 

kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen 

kağıtlardan damga vergisi alınmaz.  

 (5) Teknogirişim sermayesi desteği: 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki 

koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus 

olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 

Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim 

sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu fıkra 

uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin 

desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin tümü tarafından yapılan 

ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 

50.000.000 Türk Lirasını geçemez. Bu 

tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna 

göre her yıl belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle uygulanır. (1) 

personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları 

ile kanunla kurulan veya teknoloji 

geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  

uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu 

kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen ya da 

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve 

yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde ve teknogirişim sermaye 

desteklerinden yararlanan işletmelerde 

çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci 

maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden 

istisna olan personelin; bu çalışmaları 

karşılığında elde ettikleri ücretleri 

üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren 

hissesinin yarısı, (…) Maliye Bakanlığı 

bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.  

 (4) Damga vergisi istisnası: Bu 

Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 

düzenlenen kağıtlardan damga vergisi 

alınmaz.  

 (5) Teknogirişim sermayesi desteği: 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki 

koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus 

olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 

Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim 

sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu 

fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge 

projelerinin desteklenmesi amacıyla 

ödeneği bulunan merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin tümü 

tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her 

takvim yılı için 50.000.000 Türk Lirasını 

geçemez. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 
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 (6) Rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların 

bu işbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği 

protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri 

adına açılacak özel bir hesapta izlenir. Özel 

hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın 

yapıldığı dönemde katkı sağlayan 

kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul 

edilir ve proje dışında başka bir amaç için 

kullanılamaz. Proje hesabında toplanan 

tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun 

kazancının tespitinde gelir olarak dikkate 

alınmaz.  

 (7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde 

bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, 

kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  

projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  

kurumlardan  ya  da kamu kurum ve 

kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan 

aldıkları destekler özel bir fon hesabında 

tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 

sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve 

ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının 

tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde 

edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde 

sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde 

başka bir hesaba nakledilmesi veya 

işletmeden çekilmesi halinde, zamanında 

tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa 

uğratılmış sayılır. 

213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılmak 

suretiyle uygulanır. (2) 

 (6) Rekabet öncesi işbirliği 

projelerinde işbirliğini oluşturan 

kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları katkılar, 

işbirliği protokolünde belirlenen 

kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir 

hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu 

tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde 

katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması 

olarak kabul edilir ve proje dışında başka 

bir amaç için kullanılamaz. Proje hesabında 

toplanan tutarlar, proje özel hesabı açan 

kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak 

dikkate alınmaz.  

 (7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde 

bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, 

kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  

projesi  anlaşmaları  kapsamında  

uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu 

kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini 

desteklemek amacıyla fon veya kredi 

kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan 

aldıkları destekler özel bir fon hesabında 

tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 

sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve 

ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının 

tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde 

edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl 

içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir 

şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya 

işletmeden çekilmesi halinde, zamanında 

tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa 

uğratılmış sayılır.  

 

 “Her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresinin yürürlükten kaldırılması ile istisna 

uygulamasında zaman sınırlamasından vazgeçilmiş olmaktadır.  

 

6552 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddeleri ile ÖTV Kanununa ekli IV sayılı 

Cetvelin güncel hali bu Sirkülerimize ek olarak  verilmiştir.  

 

Saygılarımızla.. 
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EK I- 6552 sayılı  Kanunun ilgili maddeleri  

 

  

Madde 23 MADDE 23 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.” 
 

Madde 27 MADDE 27 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 33 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik 
Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır. 
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.” 
 

Madde 38 “MADDE 38 – 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Muafiyetler 
MADDE 36 – Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler 
yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası 
vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar 
nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, 
satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye 
bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden 
muaftır. 
Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile 
vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak 
makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka 
hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre 
geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme 
yapılamaması hâlinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur. 
Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi 
hâlinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasını müteakip ödenen miktarlar, 
ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir. 
Kurumu vekil sıfatıyla temsile yetkili olan I. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu 
avukatlarının bir listesi Kurumca yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar 
dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi 
başkanlıklarına, askerî savcılıklara ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. 
Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare 
mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek 
mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini 
kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. 
Listede isimleri yer alanlar Baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin Kurum vekili 
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sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona 
erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhâl bildirilir.” 

Madde 92 MADDE 92 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz 
karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.” 

Madde 98 MADDE 98 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 21 inci maddesinin mülga fıkralarından sonra gelen ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan 
taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle 
üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan 
parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları 
içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde 
vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı 
ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz.” 
“Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı 
parseller ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu 
yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet hükmü 
uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi 
veya Öngörünüm Bölgesinde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları 
yukarıdaki fıkradaki muafiyetten yararlanamazlar.” 
 

Madde 116 MADDE 116 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı 
listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden 
çıkarılmıştır. 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı 
(%) 

71.01 Tabii inci veya kültür 
incileri (işlenmiş veya 
tasnife tabi tutulmuş 
olsun olmasın) (fakat 
ipliğe dizilmemiş, 
mıhlanmamış veya 
takılmamış); tabii inci 
veya kültür incileri 
(taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla 
geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

20 

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun 
olmasın, fakat 
mıhlanmamış veya 
takılmamış) 
(Sanayide kullanılanlar 
hariç) 

20 
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71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar 
hariç) veya yarı kıymetli 
taşlar (işlenmiş veya 
tasnife tabi tutulmuş 
olsun olmasın) (fakat 
ipliğe dizilmemiş, 
mıhlanmamış veya 
takılmamış); kıymetli 
taşlar (elmaslar hariç) 
veya yarı kıymetli taşlar 
(tasnife tabi tutulmamış) 
(taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla 
geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

20 

7104.90.00.00.19 (Sanayide kullanılmayan 
sentetik veya terkip 
yoluyla elde edilen 
kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar)  

Diğerleri 

20 

71.05 Tabii veya sentetik, 
kıymetli veya yarı 
kıymetli taşların toz ve 
pudraları 

(Sanayide kullanılanlar 
hariç) 

20 

71.16 Tabii inci veya kültür 
incilerinden, kıymetli ya 
da yarı kıymetli 
taşlardan eşya (tabii, 
sentetik veya terkip 
yoluyla elde edilmiş) 

20 

 

Madde 144  MADDE 144 – Bu Kanunla; 
a) 18/1/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü 

Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun, 
b) 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi, 
c) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 11 inci maddesi ile 50 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
ç) 5449 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, 
d) 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 
e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir 
çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, 

f) 6356 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 
g) 6446 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
ğ) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasının ikinci cümlesi, 
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h) 5174 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları, 
ı) 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 145 MADDE 145 – Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesine eklenen onuncu fıkra ile 7 nci 
maddesi 1/1/2015 tarihinden itibaren, 
b) 10 ve 11 inci maddeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden dört ay sonra, 
c) 40 ıncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 
yapılan ibare değişikliği ile 55 inci maddesi 1/4/2015 tarihinden itibaren, 
ç) 50 nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren, 
d) 63 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 59 uncu madde, l3/5/2014 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
e) 89 uncu maddesi, 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
f) 112 nci maddesi 31/1/2015 tarihinden itibaren, 
g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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4) SAYILI CETVEL 
(6552 sayılı Kanunun 116’ncı maddesi ile yapılan değişik)  

 

(IV) SAYILI LİSTE 

G.T.İ.P. NO MAL İSMİ 
VERGİ 

ORANI (%) 

1604.30 Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler 20 

3303.00 
Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar 
hariç) 

20 

33.04 
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için 
müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme 
müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 

20 

3305.20.00.00.00 
Perma ve defrize müstahzarları  

20 

3305.30.00.00.00 
Saç spreyleri 

20 

3305.90 
(Saç losyonları, boyaları, v.b)  
Diğerleri 

20 

33.07 

Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan 
müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy 
dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya 
belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar 
deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun 
olmasın)  

20 

  Traş köpüğü ve traş kremi 6,7 

3401.11.00.90.00 Diğerleri (Yalnız traş sabunu) 6,7 

4103.90.90.00.11 
Diğer hayvanların yaş derileri 
(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)  
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 

20 

4103.90.90.00.12 
Diğer hayvanların kuru derileri 
(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)  
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 

20 
  
  

4103.90.90.00.13 
Diğer hayvanların pikle derileri 
(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)  
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 

20 
  
  

4103.90.90.00.19 
Diğerleri 
(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)  
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 

20 
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43 

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri  
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların 
(bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan 
mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] 

20 

49.01 

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı 
sayfalar halinde olsun olmasın) 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun 
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar) 

20 

49.02 

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya 
reklam içersin içermesin) 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun 
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar) 

20 

7013.10.00.10.00 
(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası) 
Sofra ve mutfak işleri için olanlar 

20 

7013.22.10.00.00 
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)  
El imali olanlar 

20 

7013.22.90.00.00 
(Kurşun kristalden ayaklı bardak) 
Makine imali olanlar 

20 

7013.33.11.00.00 
(Kurşun kristalden el imali bardak) 
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 

20 

7013.33.19.00.00 
(Kurşun kristalden el imali bardak) 
Diğerleri 

20 

7013.33.91.00.00 
(Kurşun kristalden makine imali bardak) 
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 

20 

7013.33.99.00.00 
(Kurşun kristalden makine imali bardak) 
Diğerleri 

20 

7013.41.10.00.00 
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 
El imali olanlar 
(Bardak hariç) 

20 

7013.41.90.00.00 
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)  
Makine imali olanlar 
(Bardak hariç) 

20 

7013.91.10.00.00 
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri 
işler için diğer cam eşya)  
El imali olanlar 

20 

7013.91.90.00.00 
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri 
işler için diğer cam eşya) 
Makine imali olanlar 

20 

8214.20.00.00.00 
Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

20 

8215.10.20.00.11 
(Kaşık, çatal vb. takım halinde) 
Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 

20 
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8215.91.00.90.11 
(Tek kaşık, çatal vb.) 
Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 

20 

84.15 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 
değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadığı cihazlar dahil) 
[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-
contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split 
sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve 
soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) 
(ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında 
kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına 
mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu 
ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek 
otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere 
ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için 
kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir 
soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, 
binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, 
pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için 
kullanılmayan klima cihazı) 

6,7 

84.18 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 
pozisyonundaki klima cihazları hariç) 
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç) 

6,7 

8419.11.00.00.00 
Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 

6,7 

8419.19.00.00.11 
(Katı yakıtlı) 
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 

6,7 

8419.19.00.00.19 
(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli 
olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) 
Diğerleri 

6,7 

8421.12.00.00.11 
(Çamaşır kurutma makinaları) 
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek 
kapasitede olanlar 

6,7 

8422.11.00.00.00 
(Bulaşık yıkama makinaları) 
Evlerde kullanılanlar  

6,7 

8450.11.11.00.00 
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır 
yıkama makinası) 
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 

6,7 

8450.11.19.00.00 
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır 
yıkama makinası) 
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 

6,7 

8450.11.90.00.00 
(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler  

6,7 
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8450.12.00.00.00 
(Çamaşır yıkama makinası) 
Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)  

6,7 

8450.19.00.00.11 
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma 
tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) 
Elektrikli olanlar 

6,7 

8450.19.00.00.19 
(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) 
Diğerleri 

6,7 

8451.21.00.00.11 
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları) 
Evlerde kullanılanlar 

6,7 

85.07 [31.5.2012 Tarihli ve 6322 sayılı Kanunu’nun 22’ nci maddesi 
ile eklenmiştir. Yürürlük: 15.06.2012] Elektrik akümülatörleri 
(bunların separatörleri dâhil) (kare veya dikdörtgen şeklinde 
olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının 
motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 

3 

85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri 6,7 

85.09 

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya 
sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) 
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu 
elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu 
elektrik süpürgeleri hariç) 

6,7 

8510.10.00.00.00 
(Elektrikli) 
Traş makinaları 

6,7 

85.16 

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi 
ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin 
ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için 
elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma 
cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma 
makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer 
elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 
pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) 

6,7 

8517.11.00.00.00 
Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 

20 
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8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları 25
1
 

8517.12.00.00.12 
Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon 
cihazları 

20 

8517.12.00.00.13 
Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon 
cihazları 

20 

8517.69.31.00.00 
Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan 
taşınabilir alıcılar 

20 

8517.69.39.00.00 
Diğerleri 
(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları) 

20 

8517.69.90.90.14 
Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü 
(100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları 

20 

8517.69.90.90.15 
Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları 

20 

8517.69.90.90.18 
Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları 

20 

8517.69.90.90.21 
Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları 
(gücü 100 miliwatt'dan az olanlar) 

20 

8517.69.90.90.29 
Diğerleri 
(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm 
cihazları)  

20 

85.18 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine 
monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa 
takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun 
olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren 
setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

20 

85.19 
Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 
8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç) 

6,7 

85.21 
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte 
olsun olmasın) 

  
6,7 

                                                           
1
 ÖTVK Geçici Madde 6 : (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

5904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenmiştir.) 31.12.2013 tarihine kadar, bu 
Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların 
karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk 
Lirasından (2009/15725 sayılı BKK ile 50 TL, Yürürlük; 31.12.2009; 2011/2304 sayılı BKKK 
ile 100 TL Yürürlük, 13.10.2011) ) az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine 
her bir adet için 40 Türk Lirası (2009/15725 sayılı BKK ile 50 TL, Yürürlük; 31.12.2009; 
2011/2304 sayılı BKK ile 100 TL Yürürlük, 13.10.2011,  2013/5761  sayılı BKKK ile 120 TL 
Yürürlük, 1.1.2014) )  vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç 
katına kadar artırmaya yetkilidir. 
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8523.29.15.00.18 
(Manyetik mesnetler) 
Video bantları 

  
6,7 

8523.29.39.00.16 
(Diğer manyetik mesnetler) 
Video bantları 

  
6,7 

8523.40.11.00.11 
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 
Lazer diskler 

  
6,7 

8523.40.13.00.11 
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 
Lazer diskler 

  
6,7 

8523.40.19.00.11 
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 
Lazer diskler 

  
6,7 

8523.40.51.00.00 
(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar) 
Dijital çok yönlü diskler (DVD) 

  
6,7 

8523.40.59.00.00 
(Dijital çok yönlü olmayan diskler) 
Diğerleri  

  
6,7 

8525.80 

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici 
kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü 
olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları 
(8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 
8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] 

  
20 

8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 20 

8527.12 Cep tipi radyo kaset çalar 20 

8527.13 
Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz 
ile birlikte olan diğer cihazlar 

20 

8527.19.00.00.00 
(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı 
diğer cihazlar) 
Diğerleri 

6,7 

8527.21.20.00.00 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 
Lazer okuma sistemli olanlar 

20 

8527.21.52.00.00 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

20 

8527.21.59.00.00 

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile 
çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo 
yayınlarını alıcı cihazlar) 
Diğerleri 

20 
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8527.21.70.00.00 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 
Lazer okuma sistemli olanlar 

20 

8527.21.92.00.00 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

20 

8527.21.98.00.00 

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen 
motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını 
alıcı cihazlar) 
Diğerleri 

20 

8527.29.00.00.00 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo 
yayınlarını alıcı cihazlar) 
Diğerleri 

20 

8527.91.11.00.00 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

6,7 

8527.91.19.00.00 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
Diğerleri 

6,7 

8527.91.35.00.00 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
Lazer okuma sistemli olanlar 

6,7 

8527.91.91.00.00 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

6,7 

8527.91.99.00.00 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
Diğerleri 

6,7 

8527.92.10.00.00 
Çalar saatli radyolar 

6,7 

8527.92.90.00.00 
(Saatli radyolar) 
Diğerleri 

6,7 

8527.99.00.00.00 
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
Diğerleri 

6,7 

85.28 

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile 
mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo 
yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar 
verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.41.00.00.00 ; 
8528.51.00.00.00 ; 8528.61.00.00.00 hariç)  

6,7 

8543.70.90.00.15 
Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote 
control) 

20 

9113.90.80.20.00 
(Saat kayışları) 
İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen 
taşlardan mamül olanlar 

20 

9302.00.00.00.00 
Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 
pozisyonundakiler hariç) 

20 
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93.03 

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve 
benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan 
doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere 
imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak 
için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus 
sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) 

20 

9405.10.50.10.11 
Kristal avizeler 

20 

95.04 
Lunaparklar benzeri yerler için oyun eşyası, tilt makinası, 
bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya 
masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil 

20 

96.01 
İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, 
sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu 
maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) 

20 

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. 

 

 

 


