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KDV, KURUMLAR, DAMGA, HARÇLAR VE 6736 SAYILI KANUNDA 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 
 

ÖZET : 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  

 

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,  

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,  

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 

 492 sayılı Harçlar Kanunu    

 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun 

ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

 

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile  

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,  

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,  

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 

 492 sayılı Harçlar Kanunu    

 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

ile diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 

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

dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetlerinin damga vergisi ve 

harç istisnasından yararlanabilmesine ilişkin münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen 

firmalar olmaları gerektiğine ilişkin kanuni düzenleme kaldırılmıştır. 

 

2. Uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda getirilmesi 

kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak damga 

vergisi ve harç istisnası getirilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm
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3. Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su 

araçlarına verilecek ruhsatnamelerden vizelerinden harç alınmamasına yönelik 

düzenleme kaldırılmıştır. 

 

4. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi 

hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir. 

 

5. Belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle 

gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna edilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinden önce 

belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz 

teslimlerinde katma değer vergisi aranmaz, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir 

tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan 

feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen 

tutarlar red ve iade edilmez. 

 

6. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

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

inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri 

itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık 

dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

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

inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde, 

 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına ilişkin düzenme yapılmıştır.  

 

Söz konusu düzenleme 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiş olup; teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen 

vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilecek ve bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacaktır. 
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7. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, 

ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta 

muameleleri vergisine ve fonlara tâbi değildir. 6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme 

ile gemi kira ve zaman çarteri sözleşmeleri de bu kapsama alınmıştır. Öte yandan bu 

istisna gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile 

kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanacak olup;  ancak, 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir 

sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranacaktır. 

 

27/01/2017 tarihinden önce tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi ve 

yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bîr başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle devrine ilişkin olarak söz konusu istisnalardan yararlananlar 

hakkında, yararlandıkları bu istisna dolayısıyla geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat 

yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen 

tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

8. KDV Kanunun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yer aldığı üzere vergi nispeti indirilen 

teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde 

indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu 

mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile 

belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i 

veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile 

organize sanayi bölgelerinden  temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına 

mahsuben ödenmektedir. 6770 sayılı Kanun ile getirilen hüküm uyarınca.  mahsuben 

iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve 

dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilecektir. 

 

9. Bakanlar Kuruluna, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden 

küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde 

münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen 

kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap 

döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere 

kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatma ve, bu indirim oranını, 
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sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve 

yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte 

farklılaştırma yetkisi verilmiştir. 

 

10. KVK 32/A-2/b maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu her bir il grubu, stratejik yatırımlar 

veya maddede belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 55'i, yatırım tutarı 50 milyon 

Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise% 65'i geçmemek üzere belirlemeye, 

kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya,yetkili kılınmıştır. 6770 

sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile mükelleflerin 2017 takvim yılında 

gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 

harcamaları için, Kurumlar Vergisi Kanununun İndirimli Kurumlar Vergisi başlıklı 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. 

 

11. Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına 

geçişine ilişkin istisna düzenlemelerinde bulunulmuştur.  

 

12. 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ancak Kasım ve Aralık aylarında vergi ve 

SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenler için Kanuni düzenleme 

yapılmış olup; haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yaparak 

Kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir. 
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Yapılan değişiklik ve getirilen düzenlemeler aşağıda karşılaştırmalı olarak tablo halinde 

verilmiştir. 

 

Düzenlemenin Önceki Hali 6770 sayılı Kanun ile 

Yapılan Düzenleme 

Düzenlemenin Son Hali 

Ek Madde 2 

… 

2. Vergi, Resim, Harç 

İstisnası Belgesine 

bağlanan aşağıda sayılan 

diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler 

nedeniyle, belgenin 

geçerlilik süresi içerisinde 

belgede yer alan tutarla 

sınırlı olmak kaydıyla, 

düzenlenen kâğıtlar damga 

vergisinden müstesnadır. 

… 

e) Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

uluslararası ihaleye 

çıkarılmış yurt içi veya yurt 

dışı münhasıran yük taşıma 

işlerini yüklenen tam 

mükellef firmaların bu 

faaliyetleri. 

f) Uluslararası yük 

taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan navlun 

bedellerinin yurda 

getirilmesi kaydıyla kara, 

deniz veya hava ulaştırma 

hizmet ve faaliyetleri. 

 

MADDE 2-1/7/1964 tarihli 

ve 488 sayılı Damga Vergisi 

Kanununun ek 2 nci 

maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (e) bendinde yer 

alan "münhasıran yük" 

ibaresi madde metninden 

çıkarılmış ve (f) bendinde 

yer alan "yük 

taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan navlun 

bedellerinin" ibaresi "yük 

ve yolcu taşımacılığından 

döviz olarak kazanılan 

bedellerin" seklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Ek Madde 2 

… 

2. Vergi, Resim, Harç 

İstisnası Belgesine 

bağlanan aşağıda sayılan 

diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler 

nedeniyle, belgenin 

geçerlilik süresi içerisinde 

belgede yer alan tutarla 

sınırlı olmak kaydıyla, 

düzenlenen kâğıtlar damga 

vergisinden müstesnadır. 

… 

e) Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

uluslararası ihaleye 

çıkarılmış yurt içi veya yurt 

dışı taşıma işlerini yüklenen 

tam mükellef firmaların bu 

faaliyetleri. 

f) Uluslararası yük ve yolcu 

taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan bedellerin 

yurda getirilmesi kaydıyla 

kara, deniz veya hava 

ulaştırma hizmet ve 

faaliyetleri. 
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Ek Madde 1 

… 

2. Vergi, Resim, Harç 

İstisnası Belgesine 

bağlanan aşağıda sayılan 

diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler, 

belgenin geçerlilik süresi 

içerisinde belgede yer alan 

tutarla sınırlı olmak 

kaydıyla harçtan 

müstesnadır. 

… 

e) Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

uluslararası ihaleye 

çıkarılmış yurt içi veya yurt 

dışı münhasıran yük taşıma 

işlerini yüklenen tam 

mükellef firmaların bu 

faaliyetleri. 

f) Uluslararası yük 

taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan navlun 

bedellerinin yurda 

getirilmesi kaydıyla kara, 

deniz veya hava ulaştırma 

hizmet ve faaliyetleri. 

 

MADDE 3- 2/7/1964 tarihli 

ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununun ek l inci 

maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (e) bendinde yer 

alan "münhasıran yük" 

ibaresi madde metninden 

çıkarılmış ve (f) bendinde 

yer alan "yük 

taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan navlun 

bedellerinin" ibaresi "yük 

ve yolcu taşımacılığından 

döviz olarak kazanılan 

bedellerin" seklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Ek Madde 1 

… 

2. Vergi, Resim, Harç 

İstisnası Belgesine 

bağlanan aşağıda sayılan 

diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler, 

belgenin geçerlilik süresi 

içerisinde belgede yer alan 

tutarla sınırlı olmak 

kaydıyla harçtan 

müstesnadır. 

… 

e) Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

uluslararası ihaleye 

çıkarılmış yurt içi veya yurt 

dışı taşıma işlerini yüklenen 

tam mükellef firmaların bu 

faaliyetleri. 

f) Uluslararası yük ve yolcu 

taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan bedellerin 

yurda getirilmesi kaydıyla 

kara, deniz veya hava 

ulaştırma hizmet ve 

faaliyetleri. 

 

XIII- Bağlama kütüğü 

ruhsatnamelerinden ve 

bunların vizelerinden 

alınacak harçlar: 

10/8/1993 tarihli ve 491 

sayılı Denizcilik 

MADDE 4- 492 sayılı 

Kanuna bağlı (8) sayılı 

tarifenin "XIII- Bağlama 

kütüğü 

ruhsatnamelerinden ve 

bunların vizelerinden 

XIII- Bağlama kütüğü 

ruhsatnamelerinden 

alınacak harçlar: 

10/8/1993 tarihli ve 491 

sayılı Denizcilik 

Müsteşarlığının Kuruluş ve 
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Müsteşarlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre 

oluşturulan bağlama 

kütüklerine kaydedilen 

gemi, deniz ve iç su 

araçlarına verilecek 

ruhsatnamelerden ve 

bunların vizelerinden 

(Gemi, deniz ve iç su 

aracının boyuna göre): 

… 

 

Aracın boyunun tespitinde 

bir metreden küçük 

değerler dikkate alınmaz. 

Münhasıran deniz 

taşımacılığı ve balıkçılık 

faaliyetinde kullanılan gemi, 

deniz ve iç su araçları için 

alınacak ruhsatname ve 

yapılacak vize işlemleri bu 

bölümdeki harçlardan 

müstesnadır. 

alınacak harçlar:" başlıklı 

bölümünün başlığında ve 

birinci cümlesinde yer alan 

"ve bunların vizelerinden" 

ibareleri ile üçüncü 

cümlesinde yer alan "ve 

yapılacak vize" ibaresi 

metinden çıkarılmıştır. 

 

Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre 

oluşturulan bağlama 

kütüklerine kaydedilen 

gemi, deniz ve iç su 

araçlarına verilecek 

ruhsatnamelerden (Gemi, 

deniz ve iç su aracının 

boyuna göre): 

… 

 

Aracın boyunun tespitinde 

bir metreden küçük 

değerler dikkate alınmaz. 

Münhasıran deniz 

taşımacılığı ve balıkçılık 

faaliyetinde kullanılan gemi, 

deniz ve iç su araçları için 

alınacak ruhsatname 

işlemleri bu bölümdeki 

harçlardan müstesnadır. 

Madde 13 – 

Aşağıdaki teslim ve 

hizmetler vergiden 

müstesnadır.  

… 

d) Yatırım Teşvik Belgesi 

sahibi mükelleflere belge 

kapsamındaki makina ve 

teçhizat teslimleri (Şu 

kadar ki, yatırım teşvik 

MADDE 7- 25/10/1984 

tarihli ve 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun 

13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendine 

"teçhizat teslimleri" 

ibaresinden sonra gelmek 

üzere "ile belge 

kapsamındaki yazılım ve 

gayri maddi hak satış ve 

Madde 13 – 

Aşağıdaki teslim ve 

hizmetler vergiden 

müstesnadır.  

… 

d) Yatırım Teşvik Belgesi 

sahibi mükelleflere belge 

kapsamındaki makina ve 

teçhizat teslimleri ile belge 

kapsamındaki yazılım ve 
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belgesinde öngörüldüğü 

şekilde gerçekleşmemesi 

halinde, zamanında 

alınmayan vergi alıcıdan, 

vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi 

ile birlikte tahsil edilir. 

Zamanında alınmayan 

vergiler ile vergi 

cezalarında zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi takip 

eden takvim yılının 

başından itibaren başlar). 

kiralamaları" ibaresi 

eklenmiştir. 

 

gayri maddi hak satış ve 

kiralamaları (Şu kadar ki, 

yatırım teşvik belgesinde 

öngörüldüğü şekilde 

gerçekleşmemesi halinde, 

zamanında alınmayan vergi 

alıcıdan, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi 

ile birlikte tahsil edilir. 

Zamanında alınmayan 

vergiler ile vergi 

cezalarında zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi takip 

eden takvim yılının 

başından itibaren başlar). 

… 

4. Diğer İstisnalar: 

… 

p) Hazinece yapılan 

taşınmaz teslimi ve 

kiralamaları, irtifak hakkı 

tesisi, kullanma izni ve ön 

izin verilmesi işlemleri ile 

Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığınca yapılan arsa 

ve arazi teslimleri,  

r) Kurumların aktifinde 

veya belediyeler ile il özel 

idarelerinin mülkiyetinde, 

en az iki tam yıl süreyle 

bulunan iştirak hisseleri 

ile  taşınmazların satışı 

MADDE 8- 3065 sayılı 

Kanunun 17 nci 

maddesinin (4) numaralı 

fıkrasının (p) bendinde yer 

alan "arsa ve arazi 

teslimleri," ibaresinden 

sonra gelmek üzere 

"belediyeler ve il özel 

idarelerinin mülkiyetindeki 

taşınmazların satışı 

suretiyle gerçekleşen devir 

ve teslimler," ibaresi 

eklenmiş; (r) bendinde yer 

alan "veya belediyeler ile il 

özel idarelerinin 

mülkiyetinde," ibaresi 

madde metninden 

… 

4. Diğer İstisnalar: 

… 

p) Hazinece yapılan 

taşınmaz teslimi ve 

kiralamaları, irtifak hakkı 

tesisi, kullanma izni ve ön 

izin verilmesi işlemleri ile 

Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığınca yapılan arsa 

ve arazi teslimleri, 

belediyeler ve il özel 

idarelerinin mülkiyetindeki 

taşınmazların satışı 

suretiyle gerçekleşen devir 

ve teslimler, 

r) Kurumların aktifinde en 
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suretiyle gerçekleşen devir 

ve teslimler ile bankalara 

borçlu olanların ve 

kefillerinin borçlarına 

karşılık  taşınmaz  ve iştirak 

hisselerinin (müzayede 

mahallerinde yapılan 

satışlar dahil) bankalara 

devir ve teslimleri. 

çıkarılmıştır. 

 

az iki 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 

devir ve teslimleri. 

 MADDE 9- 3065 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 36- Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce belediyeler ve 

il özel idareleri tarafından 

iktisadi işletme 

oluşturmaksızın yapılan 

taşınmaz teslimlerinde 

katma değer vergisi 

aranmaz, bu nedenle 

geçmişe dönük herhangi bir 

tarhiyat yapılmaz, daha 

önce yapılmış olan 

tarhiyatlardan varsa açılmış 

davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçilir, 

tahakkuk eden tutarlar 

terkin edilir, tahsil edilen 

tutarlar red ve iade edilmez. 

 

Bu maddenin 

GEÇİCİ MADDE 36- Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce belediyeler ve 

il özel idareleri tarafından 

iktisadi işletme 

oluşturmaksızın yapılan 

taşınmaz teslimlerinde 

katma değer vergisi 

aranmaz, bu nedenle 

geçmişe dönük herhangi bir 

tarhiyat yapılmaz, daha 

önce yapılmış olan 

tarhiyatlardan varsa açılmış 

davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçilir, 

tahakkuk eden tutarlar 

terkin edilir, tahsil edilen 

tutarlar red ve iade edilmez. 

 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 



 

  

          

     

                                    
 

      30.01.2017/19-10 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

 

 MADDE 10- 3065 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 37- İmalat 

sanayiine yönelik yatırım 

teşvik belgesi kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk 

lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017 

yılında yüklenilen ve 2017 

yılının altı aylık dönemleri 

itibarıyla indirim yoluyla 

telafi edilemeyen katma 

değer vergisi altı aylık 

dönemleri izleyen bir yıl 

içerisinde, 

b) 50 milyon Türk lirası 

tutarına kadar sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017 

yılında yüklenilen ve 2017 

yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen 

katma değer vergisi izleyen 

yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde 

belge sahibi mükellefe iade 

olunur. Teşvik belgesine 

konu yatırımın 

tamamlanmaması halinde, 

GEÇİCİ MADDE 37- İmalat 

sanayiine yönelik yatırım 

teşvik belgesi kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk 

lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017 

yılında yüklenilen ve 2017 

yılının altı aylık dönemleri 

itibarıyla indirim yoluyla 

telafi edilemeyen katma 

değer vergisi altı aylık 

dönemleri izleyen bir yıl 

içerisinde, 

b) 50 milyon Türk lirası 

tutarına kadar sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017 

yılında yüklenilen ve 2017 

yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen 

katma değer vergisi izleyen 

yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde 

belge sahibi mükellefe iade 

olunur. Teşvik belgesine 

konu yatırımın 

tamamlanmaması halinde, 

iade edilen vergiler, vergi 

ziyaı cezası uygulanarak 

iade tarihinden itibaren 
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iade edilen vergiler, vergi 

ziyaı cezası uygulanarak 

iade tarihinden itibaren 

gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilir. Bu vergiler ve 

cezalarda zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi takip 

eden takvim yılı başında 

başlar. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilir. Bu vergiler ve 

cezalarda zamanaşımı, 

verginin tarhını veya 

cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun 

meydana geldiği tarihi takip 

eden takvim yılı başında 

başlar. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydedilecek 

gemilere ve yatlara ilişkin 

alım, satım, ipotek, tescil, 

kredi ve navlun 

mukaveleleri; damga 

vergisine, harçlara, banka 

ve sigorta muameleleri 

vergisine ve fonlara tâbi 

tutulmazlar. 

MADDE 14- 16/12/1999 

tarihli ve 4490 sayılı Türk 

Uluslararası Gemi Sicili 

Kanunu İle 491 Sayılı 

Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 

12 nci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı 

maddeye bu fıkradan sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

"Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydedilecek 

gemilere ve yatlara ilişkin 

alım. satım, ipotek, tescil, 

kredi, gemi kira, zaman 

çarteri ve tüm navlun 

Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydedilecek 

gemilere ve yatlara ilişkin 

alım, satım, ipotek, tescil, 

kredi, gemi kira, zaman 

çarteri ve tüm navlun 

sözleşmeleri damga 

vergisine ve harçlara; bu 

işlemler nedeniyle alınacak 

paralar banka ve sigorta 

muameleleri vergisine ve 

fonlara tabi tutulmaz. 

Birinci ve ikinci fıkra 

hükümleri, gemi ve yatların, 

Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bir 

başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle 

devri aşamasında da 
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sözleşmeleri damga 

vergisine ve harçlara; bu 

işlemler nedeniyle alınacak 

paralar banka ve sigorta 

muameleleri vergisine ve 

fonlara tabi tutulmaz." 

"Birinci ve ikinci fıkra 

hükümleri, gemi ve yatların, 

Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bir 

başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle 

devri aşamasında da 

uygulanır. Ancak, bu 

Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi uyarınca 

Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydedilen 

gemilerin, bu sicilden terkin 

edilerek başka bir sicile 

kaydedilmek üzere veya 

sair suretlerle devri halinde, 

bunların en az altı ay 

süreyle Türk Uluslararası 

Gemi Siciline kayıtlı olarak 

işletilmiş olması şartı 

aranır." 

 

uygulanır. Ancak, bu 

Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi uyarınca 

Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydedilen 

gemilerin, bu sicilden terkin 

edilerek başka bir sicile 

kaydedilmek üzere veya 

sair suretlerle devri halinde, 

bunların en az altı ay 

süreyle Türk Uluslararası 

Gemi Siciline kayıtlı olarak 

işletilmiş olması şartı 

aranır. 

 MADDE 15- 4490 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce, bu Kanun 

GEÇİCİ MADDE 3- Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce, bu Kanun 

kapsamında tescile tabi 

deniz araçları arasında 

bulunan gemi ve yatların 
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kapsamında tescile tabi 

deniz araçları arasında 

bulunan gemi ve yatların 

Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bîr 

başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle 

devrine ilişkin olarak bu 

Kanunun 12 nci maddesi 

kapsamında istisnalardan 

yararlananlar hakkında, 

yararlandıkları bu istisna 

dolayısıyla geçmişe dönük 

herhangi bir tarhiyat 

yapılmaz, daha önce 

yapılmış olan tarhiyatlardan 

varsa açılmış davalardan 

feragat edilmesi kaydıyla 

vazgeçilir, tahakkuk eden 

tutarlar terkin edilir, tahsil 

edilen tutarlar red ve iade 

edilmez. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

Türk Uluslararası Gemi 

Sicilinden terkin edilerek bîr 

başka sicile kaydedilmek 

üzere veya sair suretlerle 

devrine ilişkin olarak bu 

Kanunun 12 nci maddesi 

kapsamında istisnalardan 

yararlananlar hakkında, 

yararlandıkları bu istisna 

dolayısıyla geçmişe dönük 

herhangi bir tarhiyat 

yapılmaz, daha önce 

yapılmış olan tarhiyatlardan 

varsa açılmış davalardan 

feragat edilmesi kaydıyla 

vazgeçilir, tahakkuk eden 

tutarlar terkin edilir, tahsil 

edilen tutarlar red ve iade 

edilmez. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi İndirimi 

Madde 29 

… 

2.  Bir vergilendirme 

döneminde indirilecek 

katma değer vergisi 

toplamı, mükellefin vergiye 

tâbi işlemleri dolayısıyla 

hesaplanan katma değer 

MADDE 16- 3065 sayılı 

Kanunun 29 uncu 

maddesinin (2) numaralı 

fıkrasına ikinci cümlesinden 

sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

"Ancak mahsuben iade 

edilmeyen vergi, Maliye 

Vergi İndirimi 

Madde 29 

… 

2.  Bir vergilendirme 

döneminde indirilecek 

katma değer vergisi 

toplamı, mükellefin vergiye 

tâbi işlemleri dolayısıyla 

hesaplanan katma değer 
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vergisi toplamından fazla 

olduğu takdirde, aradaki 

fark sonraki dönemlere 

devrolunur ve iade edilmez. 

Şu kadar ki, 28 inci madde 

uyarınca Bakanlar Kurulu 

tarafından vergi nispeti 

indirilen teslim ve 

hizmetlerle ilgili olup teslim 

ve hizmetin gerçekleştiği 

vergilendirme döneminde 

indirilemeyen ve tutarı 

Bakanlar Kurulunca tespit 

edilecek sınırı aşan vergi, 

bu mükelleflerin vergi ve 

sosyal sigorta prim borçları 

ile genel ve katma bütçeli 

idareler ile belediyelere 

olan borçlarına ya da döner 

sermayeli kuruluşlar ile 

sermayesinin % 51'i veya 

daha fazlası kamuya ait 

olan veya özelleştirme 

kapsamında 

bulunan işletmeler ile 

organize sanayi 

bölgelerinden  temin 

ettikleri mal ve hizmet 

bedellerine ilişkin 

borçlarına mahsuben 

ödenir.  Yılı içinde 

mahsuben iade edilemeyen 

vergi izleyen yıl içinde talep 

edilmesi şartıyla nakden 

veya mükellefin yukarıda 

Bakanlığınca belirlenen 

sektörler, mal ve hizmet 

grupları ve dönemler 

itibarıyla yılı içinde nakden 

iade edilebilir." 

 

vergisi toplamından fazla 

olduğu takdirde, aradaki 

fark sonraki dönemlere 

devrolunur ve iade edilmez. 

Şu kadar ki, 28 inci madde 

uyarınca Bakanlar Kurulu 

tarafından vergi nispeti 

indirilen teslim ve 

hizmetlerle ilgili olup teslim 

ve hizmetin gerçekleştiği 

vergilendirme döneminde 

indirilemeyen ve tutarı 

Bakanlar Kurulunca tespit 

edilecek sınırı aşan vergi, 

bu mükelleflerin vergi ve 

sosyal sigorta prim borçları 

ile genel ve katma bütçeli 

idareler ile belediyelere 

olan borçlarına ya da döner 

sermayeli kuruluşlar ile 

sermayesinin % 51'i veya 

daha fazlası kamuya ait 

olan veya özelleştirme 

kapsamında 

bulunan işletmeler ile 

organize sanayi 

bölgelerinden  temin 

ettikleri mal ve hizmet 

bedellerine ilişkin 

borçlarına mahsuben 

ödenir.  Ancak mahsuben 

iade edilmeyen vergi, 

Maliye Bakanlığınca 

belirlenen sektörler, mal ve 

hizmet grupları ve dönemler 
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sayılan borçlarına 

mahsuben iade edilir. 

Bakanlar Kurulu, vergi 

nispeti indirilen mal ve 

hizmet grupları ile sektörler 

itibarıyla, iade hakkını 

kısmen veya  tamamen ya 

da  amortismana tabi 

iktisadi kıymetler dolayısıyla 

yüklenilen katma değer 

vergisi ile sınırlı olmak 

üzere kaldırmaya; Maliye 

Bakanlığı, bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

 

itibarıyla yılı içinde nakden 

iade edilebilir. Yılı içinde 

mahsuben iade edilemeyen 

vergi izleyen yıl içinde talep 

edilmesi şartıyla nakden 

veya mükellefin yukarıda 

sayılan borçlarına 

mahsuben iade edilir. 

Bakanlar Kurulu, vergi 

nispeti indirilen mal ve 

hizmet grupları ile sektörler 

itibarıyla, iade hakkını 

kısmen veya  tamamen ya 

da  amortismana tabi 

iktisadi kıymetler dolayısıyla 

yüklenilen katma değer 

vergisi ile sınırlı olmak 

üzere kaldırmaya; Maliye 

Bakanlığı, bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

 

 MADDE 26- 3/8/2016 

tarihli ve 6736 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu 

Kanun kapsamında 

yapılandırma 

başvurusunda bulunduğu 

halde bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu 

Kanun kapsamında 

yapılandırma 

başvurusunda bulunduğu 

halde bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla ödenmesi gereken 

tutarları süresinde 

ödemeyerek Kanun 

hükümlerini ihlal edenler, 

ihlale neden olan tutarları, 

ödemeleri gerektiği tarihten 
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itibarıyla ödenmesi gereken 

tutarları süresinde 

ödemeyerek Kanun 

hükümlerini ihlal edenler, 

ihlale neden olan tutarları, 

ödemeleri gerektiği tarihten 

bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar (bu 

tarih dâhil) geçen süre için 

Kanunun 10 uncu 

maddesinin altıncı 

fıkrasında belirlenen geç 

ödeme zammı ile birlikte 

2017 yılı Mayıs ayı sonuna 

kadar ödemeleri şartıyla 

Kanun hükümlerinden 

yararlandırılır. 

 

(2) Kanun kapsamında 

2017 yılının Ocak ayından 

itibaren ödenmesi gereken 

taksitlerin ödeme süreleri, 

11 inci maddenin onuncu 

ve onbirinci fıkralarına göre 

ödenecek taksitler hariç 

olmak üzere, taksit ödeme 

sürelerinin bitim tarihinden 

itibaren dörder ay 

uzatılmıştır. 

 

(3) Kanunun 10 uncu 

maddesinin ondokuzuncu 

fıkrası kapsamında 

başvuruda bulunarak 

mücbir sebep hâlini 

bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar (bu 

tarih dâhil) geçen süre için 

Kanunun 10 uncu 

maddesinin altıncı 

fıkrasında belirlenen geç 

ödeme zammı ile birlikte 

2017 yılı Mayıs ayı sonuna 

kadar ödemeleri şartıyla 

Kanun hükümlerinden 

yararlandırılır. 

 

(2) Kanun kapsamında 

2017 yılının Ocak ayından 

itibaren ödenmesi gereken 

taksitlerin ödeme süreleri, 

11 inci maddenin onuncu 

ve onbirinci fıkralarına göre 

ödenecek taksitler hariç 

olmak üzere, taksit ödeme 

sürelerinin bitim tarihinden 

itibaren dörder ay 

uzatılmıştır. 

 

(3) Kanunun 10 uncu 

maddesinin ondokuzuncu 

fıkrası kapsamında 

başvuruda bulunarak 

mücbir sebep hâlini 

sonlandıran ancak, mücbir 

sebep ilanı nedeniyle 

verilmeyen beyanname ve 

bildirimleri fıkrada 

öngörülen sürede 

vermeyen mükellefler 
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sonlandıran ancak, mücbir 

sebep ilanı nedeniyle 

verilmeyen beyanname ve 

bildirimleri fıkrada 

öngörülen sürede 

vermeyen mükellefler 

tarafından söz konusu 

beyanname ve bildirimlerin 

30/4/2017 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) verilmek ve 

tahakkuk eden vergilerin ilk 

taksiti birinci fıkrada, diğer 

taksitleri ise ikinci fıkrada 

belirtilen süre ve şekilde 

ödenmek şartıyla anılan 

fıkra hükümlerinden 

yararlanılır, 

 

(4) Kanun kapsamında 

peşin veya taksitli ödeme 

seçenekleri tercih edilerek 

yapılandırılan alacakların 

tamamının, birinci fıkrada 

belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi şartıyla Kanunun 

10 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasının (b) bendi 

hükmüne göre indirim 

yapılır ve katsayı 

uygulanmaz. 

 

(5) Kanun kapsamında 

peşin ödeme seçeneğini 

tercih eden ancak 

yapılandırılan tutarları 

tarafından söz konusu 

beyanname ve bildirimlerin 

30/4/2017 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) verilmek ve 

tahakkuk eden vergilerin ilk 

taksiti birinci fıkrada, diğer 

taksitleri ise ikinci fıkrada 

belirtilen süre ve şekilde 

ödenmek şartıyla anılan 

fıkra hükümlerinden 

yararlanılır, 

 

(4) Kanun kapsamında 

peşin veya taksitli ödeme 

seçenekleri tercih edilerek 

yapılandırılan alacakların 

tamamının, birinci fıkrada 

belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi şartıyla Kanunun 

10 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasının (b) bendi 

hükmüne göre indirim 

yapılır ve katsayı 

uygulanmaz. 

 

(5) Kanun kapsamında 

peşin ödeme seçeneğini 

tercih eden ancak 

yapılandırılan tutarları 

süresinde ödemeyerek 

Kanundan yararlanma 

hakkını kaybedenlerce, 

30/4/2017 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) ilgili idareye 

yazılı olarak başvuruda 
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süresinde ödemeyerek 

Kanundan yararlanma 

hakkını kaybedenlerce, 

30/4/2017 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) ilgili idareye 

yazılı olarak başvuruda 

bulunularak taksitli ödeme 

seçeneğinin tercih edilmesi 

ve ilgili katsayı uygulanmak 

suretiyle yapılandırılan 

tutarın, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar ödenmesi gereken 

taksitlerin birinci fıkrada, 

diğer taksitlerin ise ikinci 

fıkrada belirtilen süre ve 

şekilde ödenmesi şartıyla 

Kanun hükümlerinden 

yararlanılır. 

 

(6) Kanunun 3 üncü 

maddesinin dokuzuncu 

fıkrası ile 9 uncu 

maddesinin üçüncü 

fıkrasında vadesinde 

ödenmesi öngörülen 

alacakların anılan fıkra 

hükümlerine göre 

ödenmemesi nedeniyle bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla Kanun 

hükümlerini ihlal etmiş olan 

borçluların ihlale neden 

olan tutarları, birinci fıkrada 

belirtilen sürede ödemeleri 

bulunularak taksitli ödeme 

seçeneğinin tercih edilmesi 

ve ilgili katsayı uygulanmak 

suretiyle yapılandırılan 

tutarın, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar ödenmesi gereken 

taksitlerin birinci fıkrada, 

diğer taksitlerin ise ikinci 

fıkrada belirtilen süre ve 

şekilde ödenmesi şartıyla 

Kanun hükümlerinden 

yararlanılır. 

 

(6) Kanunun 3 üncü 

maddesinin dokuzuncu 

fıkrası ile 9 uncu 

maddesinin üçüncü 

fıkrasında vadesinde 

ödenmesi öngörülen 

alacakların anılan fıkra 

hükümlerine göre 

ödenmemesi nedeniyle bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla Kanun 

hükümlerini ihlal etmiş olan 

borçluların ihlale neden 

olan tutarları, birinci fıkrada 

belirtilen sürede ödemeleri 

ya da bu süre içerisinde 

veya bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

önce yaptıkları başvurulara 

dayanılarak 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci 
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ya da bu süre içerisinde 

veya bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

önce yaptıkları başvurulara 

dayanılarak 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci 

maddesine göre çok zor 

durumda olduklarının tespit 

edilmesi halinde bu 

borçlular da Kanun 

hükümlerinden 

yararlandırılır. 

 

(7) Kanunun 4 üncü 

maddesinin dokuzuncu 

fıkrası hükümlerinden 

yararlanmak üzere 

başvuruda bulunduğu 

halde bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla Kanun 

hükümlerini ihlal eden 

borçluların ihlale neden 

olan tutarları bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde, 

ödeme süresi gelmemiş 

taksitleri ise Kanunda 

öngörülen şekilde 

tamamen ödemeleri 

halinde ilgili mevzuat 

uyarınca kesilmesi gereken 

vergi cezalan ve para 

cezalarının kesilmesinden 

ve tahakkuk edip 

etmediğine bakılmaksızın 

maddesine göre çok zor 

durumda olduklarının tespit 

edilmesi halinde bu 

borçlular da Kanun 

hükümlerinden 

yararlandırılır. 

 

(7) Kanunun 4 üncü 

maddesinin dokuzuncu 

fıkrası hükümlerinden 

yararlanmak üzere 

başvuruda bulunduğu 

halde bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla Kanun 

hükümlerini ihlal eden 

borçluların ihlale neden 

olan tutarları bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde, 

ödeme süresi gelmemiş 

taksitleri ise Kanunda 

öngörülen şekilde 

tamamen ödemeleri 

halinde ilgili mevzuat 

uyarınca kesilmesi gereken 

vergi cezalan ve para 

cezalarının kesilmesinden 

ve tahakkuk edip 

etmediğine bakılmaksızın 

bu alacaklardan ve bunlara 

ilişkin fer'i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

(8) Bu madde 

hükümlerinden yararlanan 
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bu alacaklardan ve bunlara 

ilişkin fer'i alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

(8) Bu madde 

hükümlerinden yararlanan 

borçlulardan, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

önce bu Kanun 

kapsamında yapılandırılan 

alacaklara karşılık cebren 

ya da rızaen tahsil edilen 

tutarlar, bu Kanuna göre 

ödenmesi gereken 

taksitlerin en eski vadeli 

olanından başlamak üzere 

ve tahsil edildikleri tarihler 

dikkate alınarak bu madde 

hükmüne göre mahsup 

edilir. Bu şekilde yapılan 

mahsup sonrasında bu 

Kanun hükümlerine göre 

ödenmesi gereken 

tutarlardan fazla ödendiği 

tespit edilen tutarlar ilgili 

mevzuat hükümlerine göre 

red ve iade edilir. 

 

(9) Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce peşin 

ödeme seçeneğini tercih 

eden ancak yapılandırılan 

tutarın tamamını Kanunun 

10 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasının (b) bendi 

borçlulardan, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

önce bu Kanun 

kapsamında yapılandırılan 

alacaklara karşılık cebren 

ya da rızaen tahsil edilen 

tutarlar, bu Kanuna göre 

ödenmesi gereken 

taksitlerin en eski vadeli 

olanından başlamak üzere 

ve tahsil edildikleri tarihler 

dikkate alınarak bu madde 

hükmüne göre mahsup 

edilir. Bu şekilde yapılan 

mahsup sonrasında bu 

Kanun hükümlerine göre 

ödenmesi gereken 

tutarlardan fazla ödendiği 

tespit edilen tutarlar ilgili 

mevzuat hükümlerine göre 

red ve iade edilir. 

 

(9) Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce peşin 

ödeme seçeneğini tercih 

eden ancak yapılandırılan 

tutarın tamamını Kanunun 

10 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasının (b) bendi 

hükmüne göre indirim 

uygulanmaksızın ödeyenler, 

31/12/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yazılı 

olarak talep etmeleri 

durumunda, anılan bent 



 

  

          

     

                                    
 

      30.01.2017/19-21 

hükmüne göre indirim 

uygulanmaksızın ödeyenler, 

31/12/2017 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yazılı 

olarak talep etmeleri 

durumunda, anılan bent 

hükmünden yararlanır ve 

fazla ödenen tutarlar ilgili 

mevzuat hükümlerine göre 

red ve iade edilir.” 

 

hükmünden yararlanır ve 

fazla ödenen tutarlar ilgili 

mevzuat hükümlerine göre 

red ve iade edilir. 

 

 MADDE 29- 13/6/2006 

tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi 

Kanununun 32 nci 

maddesine aşağıdaki fikra 

eklenmiştir. 

(5) 19 uncu maddenin 

birinci fıkrası kapsamında 

birleşen sanayi sicil 

belgesini haiz ve fiilen 

üretim faaliyetiyle iştigal 

eden küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin, 

birleşme tarihinde sona 

eren hesap döneminde 

münhasıran üretim 

faaliyetinden elde ettiği 

kazançları ile bu 

kapsamda birleşilen 

kurumun birleşme 

işleminin gerçekleştiği 

hesap dönemi dahil olmak 

üzere üç hesap döneminde 

münhasıran üretim 

Kurumlar Vergisi ve geçici 

vergi oranı 

Madde 32-  

… 

(5) 19 uncu maddenin 

birinci fıkrası kapsamında 

birleşen sanayi sicil 

belgesini haiz ve fiilen 

üretim faaliyetiyle iştigal 

eden küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin, 

birleşme tarihinde sona 

eren hesap döneminde 

münhasıran üretim 

faaliyetinden elde ettiği 

kazançları ile bu kapsamda 

birleşilen kurumun 

birleşme işleminin 

gerçekleştiği hesap dönemi 

dahil olmak üzere üç hesap 

döneminde münhasıran 

üretim faaliyetinden elde 

ettiği kazançlarına 

uygulanmak üzere 
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faaliyetinden elde ettiği 

kazançlarına uygulanmak 

üzere kurumlar vergisi 

oranını %75'e kadar 

indirimli uygulatmaya, bu 

indirim oranını, sektörler, iş 

kollan, üretim alanları, 

bölgeler, hesap dönemleri 

itibarıyla ya da orta ve 

yüksek teknolojili ürün 

üreten veya imalatçı 

ihracatçı kurumlar için ayrı 

ayrı veya birlikte 

farklılaştırmaya Bakanlar 

Kurulu; bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

 

kurumlar vergisi oranını 

%75'e kadar indirimli 

uygulatmaya, bu indirim 

oranını, sektörler, iş kolları, 

üretim alanları, bölgeler, 

hesap dönemleri itibarıyla 

ya da orta ve yüksek 

teknolojili ürün üreten veya 

imalatçı ihracatçı kurumlar 

için ayrı ayrı veya birlikte 

farklılaştırmaya Bakanlar 

Kurulu; bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 MADDE 30- 5520 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) 

Mükelleflerin 2017 takvim 

yılında 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" 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 

Mükelleflerin 2017 takvim 

yılında 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" 
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şeklinde ve (c) bendinde 

"%50" şeklinde yer alan 

kanuni oran ise "%100" 

şeklinde uygulanır." 

şeklinde uygulanır. 

 

Yürürlük : 1 .1. 2017 

GEÇİCİ MADDE 12-  

(1) 1/1/2017 tarihine 

kadar, Hazinenin veya 

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün 

mülkiyetinde veya Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan deniz ve içsularda 

veya bu yerlerden su 

alınarak karada yapılacak 

su ürünleri üretim 

tesislerinde veya bu 

alanları ıslah etmek 

suretiyle projeye dayalı 

olarak yapılacak su ürünleri 

yetiştiriciliği yatırımlarında 

ihtiyaç duyulan su ve su 

alanları ile deniz ve 

içsulardaki su ürünleri 

istihsal hakkının kira teknik 

şartları, süreleri ve yıllık 

bedelleri, üretim yerlerinin 

özellikleri dikkate alınarak 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca tespit edilir. 

Bu yerler, gerçek veya tüzel 

kişilere, gelirleri il özel 

idarelerine, il özel idareleri 

kaldırılan illerde ise genel 

bütçeye ait olmak üzere, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

MADDE 34- 13/2/2011 

tarihli ve 6111 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer 

Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında 

Kanunun geçici 12 nci 

maddesinin birinci 

fıkrasının birinci 

cümlesinde yer alan 

"1/1/2017" ibaresi 

"1/1/2019" şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

GEÇİCİ MADDE 12-  

(1) 1/1/2019 tarihine 

kadar, Hazinenin 

veya Devlet Su 

İşleri Genel 

Müdürlüğünün 

mülkiyetinde veya 

Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında 

bulunan deniz ve 

içsularda veya bu 

yerlerden su 

alınarak karada 

yapılacak su 

ürünleri üretim 

tesislerinde veya 

bu alanları ıslah 

etmek suretiyle 

projeye dayalı 

olarak yapılacak su 

ürünleri 

yetiştiriciliği 

yatırımlarında 

ihtiyaç duyulan su 

ve su alanları ile 

deniz ve 

içsulardaki su 

ürünleri istihsal 

hakkının kira 

teknik şartları, 

süreleri ve yıllık 
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Bakanlığı tarafından kiraya 

verilir. Projeli olarak 

yapılacak yatırımlarda 

ihtiyaç duyulacak karasal 

alanların kiralama işlemleri 

bu madde hükümleri 

çerçevesinde taşınmazın 

maliki kuruluş tarafından 

yapılır. Bu maddenin 

uygulamasına ve 

kiralamalara ilişkin usul ve 

esaslar Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

bedelleri, üretim 

yerlerinin özellikleri 

dikkate alınarak 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığınca tespit 

edilir. Bu yerler, 

gerçek veya tüzel 

kişilere, gelirleri il 

özel idarelerine, il 

özel idareleri 

kaldırılan illerde ise 

genel bütçeye ait 

olmak üzere, Gıda, 

Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

tarafından kiraya 

verilir. Projeli 

olarak yapılacak 

yatırımlarda ihtiyaç 

duyulacak karasal 

alanların kiralama 

işlemleri bu madde 

hükümleri 

çerçevesinde 

taşınmazın maliki 

kuruluş tarafından 

yapılır. Bu 

maddenin 

uygulamasına ve 

kiralamalara ilişkin 

usul ve esaslar 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 
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Bakanlığı 

tarafından çıkarılan 

yönetmelikle 

belirlenir.    

Yürürlük : 1 .1. 

2017  

 MADDE 38- 26/9/2011 

tarihli ve 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye 

aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

"Yabancı bayrak 

çekilmiş olan yat, kotra, 

tekne ve gezinti 

gemilerinin Türk bayrağına 

geçişine ilişkin istisnalar 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla yurtdışında 

bulunan veya yabancı 

bayrak çekilmiş olan Türk 

Gümrük Tarife Cetvelinin 

8901.10.10.00.11 ve 

8901.10.90.00.11 

numaralarında yer alan 

mallar ile 89.03 tarife 

pozisyonunda yer alan 

mallardan yat, kotra, tekne 

ve gezinti gemilerinin, 

Türkiye'deki gerçek veya 

tüzel kişilere bedelsiz 

Yabancı bayrak çekilmiş 

olan yat, kotra, tekne ve 

gezinti gemilerinin Türk 

bayrağına geçişine ilişkin 

istisnalar 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla yurtdışında 

bulunan veya yabancı 

bayrak çekilmiş olan Türk 

Gümrük Tarife Cetvelinin 

8901.10.10.00.11 ve 

8901.10.90.00.11 

numaralarında yer alan 

mallar ile 89.03 tarife 

pozisyonunda yer alan 

mallardan yat, kotra, tekne 

ve gezinti gemilerinin, 

Türkiye'deki gerçek veya 

tüzel kişilere bedelsiz 

olarak intikali veraset ve 

intikal vergisinden; 

bunların Türkiye'ye ithali ile 

kayıt ve tesciline ilişkin iş 

ve işlemler, 2/7/1964 

tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununa bağlı (8) sayılı 

tarifede yer alan bağlama 

kütüğü 
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olarak intikali veraset ve 

intikal vergisinden; 

bunların Türkiye'ye ithali ile 

kayıt ve tesciline ilişkin iş 

ve işlemler, 2/7/1964 

tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununa bağlı (8) sayılı 

tarifede yer alan bağlama 

kütüğü 

ruhsatnamelerinden 

alınacak harçlar hariç 

olmak üzere, gümrük 

vergisi dahil her türlü vergi, 

resim, harç, fon ve 

paylardan müstesnadır, 

(2) Birinci fıkra 

kapsamına giren gemi, yat, 

kotra, tekne ve gezinti 

gemilerinin, Türkiye'ye 

ithali veya kayıt ve tescili 

öncesi dönemlere ilişkin 

olarak, bunları Türkiye'ye 

ithal edenler veya adlarına 

kayıt ve tescil ettirenler 

hakkında bunların 

ediniminden kaynaklı vergi 

incelemesi veya tarhiyat 

yapılmaz, daha önce 

yapılmış olan 

tarhiyatlardan varsa 

açılmış davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla 

vazgeçilir, tahakkuk eden 

tutarlar terkin edilir, tahsil 

edilen tutarlar red ve iade 

ruhsatnamelerinden 

alınacak harçlar hariç 

olmak üzere, gümrük 

vergisi dahil her türlü vergi, 

resim, harç, fon ve 

paylardan müstesnadır, 

(2) Birinci fıkra kapsamına 

giren gemi, yat, kotra, 

tekne ve gezinti 

gemilerinin, Türkiye'ye ithali 

veya kayıt ve tescili öncesi 

dönemlere ilişkin olarak, 

bunları Türkiye'ye ithal 

edenler veya adlarına kayıt 

ve tescil ettirenler hakkında 

bunların ediniminden 

kaynaklı vergi incelemesi 

veya tarhiyat yapılmaz, 

daha önce yapılmış olan 

tarhiyatlardan varsa açılmış 

davalardan feragat 

edilmesi kaydıyla vazgeçilir, 

tahakkuk eden tutarlar 

terkin edilir, tahsil edilen 

tutarlar red ve iade 

edilmez. Bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 



 

  

          

     

                                    
 

      30.01.2017/19-27 

edilmez. Bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

 

Söz konusu Kanunun 10 uncu,  30 uncu ve 34 üncü maddeleri 1/1/2017 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girmiştir. 

 

“6770 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tam metni için tıklayınız…>>> 
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http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Common/PopUp.aspx?Sayfa=http://www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=Z3ss+ntI0RmdhH0X3H+Z02oiJPkxSnFGvVT/ZGDfAgMkBbbP/Uf9RndzTKCcQNJsbwieSxfnbts=
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Common/PopUp.aspx?Sayfa=http://www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=Z3ss+ntI0RmdhH0X3H+Z02oiJPkxSnFGvVT/ZGDfAgMkBbbP/Uf9RndzTKCcQNJsbwieSxfnbts=

