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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 30.01.2017 

        Sayı  : 2017/4 

  

Değerli Müşterimiz, 
    

 İşletmelere, yatırımcılara ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, 

memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılanmasında 

süreyi kaçıranlara yeni imkânlar sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

 

 Anılan kanunla vergisel yönden yapılan, bazı değişiklikler ve getirilen 

imkânlar, aşağıya özet halinde çıkarılmıştır. 

 

 A-DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

 1-Uluslararası ihaleye çıkarılmış yurtiçi veya yurtdışı yolcu taşıma işleri ile 

uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin 

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

de damga vergisi ve harç istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

 Bilindiği üzere, döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurtiçi veya yurtdışı münhasıran 

yük taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri, 

 

 -Damga Vergisi Kanununun ek 2 inci maddesine istinaden damga 

vergisinden, 

 

 -Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesine istinaden de harçlardan müstesna 

bulunmaktaydı. 

 

 Keza uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun 

bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve 

faaliyetleri, 

 

 -Damga Vergisi Kanununun ek 2 inci maddesine istinaden damga 

vergisinden, 

 

 -Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesine istinaden de harçlardan müstesna 

tutulmaktaydı. 

 

 Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri ile yapılan ve Kanunun yayımı tarihinde 

(27.01.2017) yürürlüğe giren düzenlemelerle, 
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 -Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan “münhasıran yük” ibareleri madde 

metinlerinden çıkarılarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası 

ihaleye çıkarılmış yurtiçi veya yurtdışı yolcu taşıma işleri ile 

 

 -Uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun 

bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve 

faaliyetleri de damga vergisi ve harç istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

 2-Bağlama kütüğüne kaydedilen deniz araçlarından yıllık vize harçları 

 kaldırılmıştır. 

 

 Kanunun 4 üncü maddesi ile yapılan ve yayımı tarihinde(27.01.2017) 

yürürlüğe giren düzenleme ile bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su 

araçlarının yıllık vize harçları kaldırılmıştır. 

 

 B-KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

 1-Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve 

kiralamaları KDV istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

 Bilindiği gibi katma değer vergisi kanununun 13/d maddesi kapsamında, 

yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat 

teslimleri KDV’den müstesnadır. 

 

 Kanunun 7 inci maddesiyle bu maddede yapılan ve kanunun yayımı 

tarihinde(27.01.2017) yürürlüğe giren düzenleme ile belge kapsamındaki yazılım ve 

gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna edilmiştir. Bu istisnanın 

uygulanabilmesi için teşvik belgesine ekli listelere eklenip eklenmeyeceği konusu 

henüz belli olmayıp, bu konuda Ekonomi Bakanlığı’na başvurularak bilgi 

edinilmesinde ve gerekiyorsa listelere işletilmesinde fayda görülmektedir. 

 

 Bu istisna “tam istisna” mahiyetinde olduğundan istisna kapsamındaki 

işlemler nedeniyle KDV hesaplanmayacağı gibi, bu işlemler nedeniyle yüklenilen 

KDV’ler indirim konusu yapılabilecek, indirimin mümkün olmaması halinde ise iade 

edilebilecektir. 

 

 2-Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışında 

KDV istisnası uygulanabilmesi için aranan iki yıllık süre şartı kaldırılmıştır. 

 

 Kanunun 8 inci maddesi ile KDV Kanununun 17 inci maddesinde yapılan 

düzenleme ile belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların 

satışında KDV istisnası uygulanabilmesi için aranan iki yıllık süre şartı kaldırılmıştır. 

Buna göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı 

suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri süre şartı aranmaksızın KDV’den müstesna 

olacaktır. 

 

 Diğer taraftan Kanunun 9 uncu maddesiyle KDV Kanununa eklenen geçici 

36 ıncı maddesiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il 

özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz 
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teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük 

herhangi bir tarhiyat yapılmayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan 

varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden 

tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise iade edilmeyeceği hükme 

bağlanmıştır. 

 

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

 3-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan 

inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV’nin 

mükellefe iadesine imkân sağlanmıştır. 

 

 Bilindiği üzere, KDV Kanununun geçici 30 uncu maddesinde 31.12.2023 

tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 

500.000.000 TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen 

katma değer vergisinin, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe 

iade olunacağı hükme bağlanmıştır.  

 

 Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler 

itibarıyla veya topluca 50.000.000 TL sına kadar indirmeye veya iki katına kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

 

 Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullanması beklenmekte iken kanunun 

(6770) 10 uncu maddesi ile KDV Kanununa eklenen ve 01.01.2017 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren geçici 37 inci madde 

ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 50.000.000 TL ve 

üzerinde harcama öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında 

yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen 

KDV’nin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde; 50.000.000 TL den daha düşük 

sabit harcama öngörülen yatırımlarda ise 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna 

kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içerisinde iade edilmesi 

hükme bağlanmıştır. 

 

 4-İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde nakit KDV iadesinin yıl içinde 

yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. 

 

          Bilindiği gibi KDV Kanununun 29 uncu maddesi indirimli oranda(% 1 veya % 

8)mal teslimi ve hizmet ifası dolayısıyla yüklenilen ancak teslim ve hizmetin 

gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirimle giderilemeyen KDV yıl içinde 

sadece mahsuben iadeye konu olabilmektedir. Yılı içinde mahsuben iade 

edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mahsuben 

iade edilmektedir. Yani nakit iade ancak yıl kapandıktan sonra mümkün 

olabilmektedir. 

 

 Kanunun 16 ıncı maddesi ile KDV Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan 

düzenlemeyle yıl içinde mahsuben iade edilmeyen KDV’nin, Maliye Bakanlığınca 
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belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden 

iade edilebilmesine imkân sağlanmıştır. 

 

 Maliye Bakanlığının yapacağı düzenlemeden sonra, belirlenen sektörler, 

mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde mahsuben iadesi mümkün 

olmayan KDV’nin yine yılı içinde nakden iade alınması mümkün olabilecektir. 

 

 C-GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE EL KONULAN ARAÇLARLA İLGİLİ 

DÜZENLEMELER 

 

 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine göre, serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve 

denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; 

 

 -Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun 

tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş 

değerinin dört katı idari para cezası verilmektedir. 

 

 -Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği 

uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik 

belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi 

halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki 

katı idari para cezası verilmektedir. 

 

 Bu yaptırımlara ilaveten söz konusu eşyalara el konularak mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilmekte ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine 

göre tasfiyeye tabi tutulmaktadır. 

 

           6770 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile yapılan ve 27.01.2017 tarihinde 

yürürlüğe giren düzenleme ile bu madde kapsamında kara, deniz ve hava ulaşım 

araçları hakkında verilen el koyma kararlarının, bu araçların siciline şerh verilmek 

suretiyle icra olunarak el koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine 

devam edileceği hükme bağlanmıştır. 

 

 Ayrıca Kanunun 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 13 üncü maddesi ile 

4458 sayılı Gümrük Kanununa geçici 9 uncu madde eklenerek, kara ulaşım 

araçlarıyla ilgili olarak, düzenlemenin girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna 

kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen ÖTV’nin 

% 25’ine tekabül eden tutarın 1 ay içinde ödenmesi halinde, el konularak 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının kaldırılacağı ve el konulan aracın sahibine 

iade edileceği hükme bağlanmıştır.  

 

  Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara 

ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı 

verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirtilen 

süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda, bu oran % 15 olarak 

uygulanacaktır. 
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 Öte yandan Kanunun 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 31 inci maddesi 

ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenen geçici madde ile bu 

kanunun 3 üncü maddesi uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi 

nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak; 

 

 -Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 

 

 -2017/Ocak ayını takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine 

başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin % 

25’ine tekabül eden tutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil 

dairesine ödenmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koyma kararının 

kaldırılacağı ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verileceği hükme 

bağlanmıştır. Bu kamu davalarında, eşyanın müsaderesi yerine eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin ödenmesine karar verilecektir. 

 

 D-2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK TEŞVİK 

BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER 

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına göre 

Bakanlar Kurulu; 

 

         a)İstatistik bölge birimleri sınıflandırılması ile kişi başına düşen milli gelir veya 

sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya 

ve gruplar itibarıyla teşvik edilen sektörleri ve bu sektörler ile organize sanayi 

bölgeleri, Gökçeada ve Bozcaada’da yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulunca 

belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm 

yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, 

 

 b)Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için 

yatırıma katkı oranını % 55’e, yatırım tutarı 50.000.000 TL sını aşan büyük ölçekli 

yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a 

kadar indirimli uygulatmaya, 

 

 c)Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak 

yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50’sini ve 

gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde 

kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi 

oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her 

bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü 

ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra 

kadar indirmeye % 100’e kadar artırmaya yetkilidir.  

 

 Kanunun 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 

30’uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile 

mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik teşvik 

belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, kanunun 32/A maddesinin ikinci 

fıkraının (b) bendinde “ 55”, “% 65” ve “% 90” şeklinde yer alan kanuni oranların 
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sırasıyla “% 70”, “% 80” ve “% 100” şeklinde ve (c) bendinde “% 50” şeklinde yer 

alan kanuni oranın ise “% 100” şeklinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

 

 Söz konusu oranlar sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirilen/ 

gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırım harcamaları için geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunca bu yetki 

kullanıldığı taktir de uygulanacaktır. 

 

 E-KOBİ BİRLEŞMELERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

  Kanunun 29 uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci 

maddesine eklenen fıkrayla, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin(KOBİ) 

birleşmeleri halinde belli şartlarla indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına imkân 

sağlanmıştır.  

 Düzenleme ile sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim faaliyetiyle 

uğraşan iki veya daha fazla KOBİ’nin kurumlar vergisi kanununun 19 uncu 

maddesine uygun olarak birleşmeleri halinde, birleşmenin gerçekleştiği dönem 

dâhil olmak üzere üç dönemde kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar indirimli 

uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kuruluna, indirimli oranı, 

sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta 

ve yüksek teknoloji ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya 

birlikte farklılaştırmaya yetki verilmiştir. İndirim münhasıran üretim faaliyetinden elde 

edilen kazançlara uygulanacaktır. 

 

 F-6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA 

 BULUNDUĞU HALDE ÖDEME YAPAMAYANLARA YENİ BİR HAK VERİLMİŞTİR. 

 

 Kanunun 26 ıncı maddesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 inci madde eklenerek, başvuruda 

bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihi itibarıyla 

ödemelerini yapamadığı için Kanun hükümlerini ihlal edenlere belli şartlarla yeni 

bir hak tanınmıştır. 

 

 Buna göre; 

 

 1)6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu 

halde 27.01.2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 

Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği 

tarihten 27.01.2017 tarihine kadar(bu tarih dâhil) geçen süre için 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla kanun 

hükümlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir.  

 

 Örnek:6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını 

yapılandıran ve 12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, 30 Kasım 2016 

tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksiti ödemediğinden, Kanundan yararlanma 

hakkını kaybetmiştir. Borçlunun ödemediği taksit tutarını, 30 Kasım 2016 tarihinden 

(bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) 

için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu 
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tarih dâhil) ödemesi halinde, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam 

edeceklerdir. 

 

 Örnek: Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih 

ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, 

geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren 

ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

TAKSİTLER 
MEVCUT ÖDEME 

SÜRELERİ 
YENİ ÖDEME SÜRELERİ 

2.Taksit 31 Ocak 2017 31 Mayıs 2017 

3. Taksit 31 Mart 2017 31 Temmuz 2017 

4. Taksit 31 Mayıs 2017 30 Eylül 2017 

5. Taksit 31 Temmuz 2017 30 Kasım 2017 

6. Taksit 30 Eylül 2017 31 Ocak 2018 

7. Taksit 30 Kasım 2017 31 Mart 2018 

8. Taksit 31 Ocak 2018 31 Mayıs 2018 

9. Taksit 31 Mart 2018 31 Temmuz 2018 

10. Taksit 31 Mayıs 2018 30 Eylül 2018 

11. Taksit 31 Temmuz 2018 30 Kasım 2018 

12. Taksit 30 Eylül 2018 31 Ocak 2019 

 

 

 2)Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken 

taksitlerin ödeme süreleri, (orman genel müdürlüğü ile gıda, tarım ve hayvancılık 

Bakanlığına olan kredi borçları hariç)taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden 

itibaren dörder ay uzatılmıştır. Matrah artırımına ilişkin taksitler dâhil Ocak ayından 

itibaren ödenmesi gereken tüm taksitler dörder ay uzatılmıştır.  

 

 Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, 

borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır. 

 

 3)Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında başvuruda bulunarak mücbir 

sebep halini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen 

beyanname ve bildirimleri öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz 

konusu beyanname ve bildirimlerin 30.04.2017 tarihine kadar(bu tarih dahil) 

verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti birinci fıkrada(Mayıs), diğer taksitleri 

ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra 

hükümlerinden yararlanacaklardır. 

 

 4-Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek 

yapılandırılan alacakların, uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz 

uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir 

değişiklik yapılmayacaktır. 

 

 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 
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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 

yararlanacaklardır. 

            

 Buna göre, peşin ödemeyi tercih edenlere taksitli ödeme seçeneğine geçiş 

imkânı sağlanmaktadır. 

 

 6-Kanunun 3 üncü maddesine göre vadesinde ödenmesi öngörülen 

alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi(taksi ödeme süreleri içinde 

doğan yeni borçlara ilişkin ödemelerin iki defadan fazla aksatılması) 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 maddesine göre çok zor 

olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da kanun hükümlerinden 

yararlanacaklardır. 

 

 7-Kanunun 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası hükümlerinden(kanun 

kapsamında özel pişmanlık ve süresinden sonra beyan) yararlanmak üzere 

başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kanun 

hükümleri 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 

cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine 

bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

 

 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 alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilecektir. Bu şekilde yapılan 

mahsup sonrasında bu kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan 

fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade 

edilecektir. 

 

   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 hükmünden yararlanacak ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat 

hükümlerine göre red ve iade edilecektir. 

 

 Yukarıdaki açıklamalar neticesinde; kanun kapsamında yapılandırma için 

başvuruda bulunan ancak ödemelerini süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini 

ihlal eden borçlular, ödeme yapmaları gereken tarihten 27 Ocak 2017 tarihine 
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kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemelerini 

31 Mayıs 2017 tarihine kadar yaparak, kanundan yaralanmaya devam 

edebileceklerdir. 

   Yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, 

katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan borçluların 

belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme 

süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme 

süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe 

kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri gerekecektir.  

               Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken 

taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder 

ay uzatılacaktır. Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince kendiliğinden 

uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranmayacaktır. Uzayan 

ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit 

süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Taksitlerden ilk 

ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla 

taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, taksitlerin geç ödeme 

zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde 

Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

                 Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde 

ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu 

olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs'a kadar 

ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekecektir. 

               -Peşin ödeme indirimi 

  Öte yandan borçluların peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, 

yapılandırılan tutarların tamamını bu yılın mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri 

halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılacaktır. 

   Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan 

katsayı tutarları, alacağın tamamının ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil 

edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç 

ödeme zamları red ve iade edilecektir. 

 -Ödeme seçeneğinin değiştirilmesi 

  Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde öngörülen süre ve şekilde 

ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara, talep 
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etmeleri halinde yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkanı 

getirilmiştir. Bu durumda, peşin ödeme seçeneği tercih edildiği tarihte, taksitli 

ödeme seçeneğine göre ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresine göre 

oluşacak taksit ödeme süreleri esas alınacaktır. Bunun için borçluların ilgili vergi 

dairelerine başvuruda bulunmaları gerekecek olup, söz konusu borçluların taksit 

sayısını değiştirerek artırmaları mümkün olmayacaktır. 

 Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini indirim uygulanmaksızın ödeyenlere, 

31 Aralık 2017 tarihine kadar yazılı olarak talep etmeleri durumunda, fazla ödenen 

tutarlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre iade edilecek. 

 G-TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 Kanunla 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 tutulmayacaktır. 

 

 Kara ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği ayı takip 

eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk 

iktisabında ödenen ÖTV’nin % 25’ine tekabül eden tutarın 1 ay içinde ödenmesi 

halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılacağı ve el 

konulan aracın sahibine iade edileceği hükme bağlanmıştır. 

 

 Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara 

ulaşım araçlarıyla ilgili olarak, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı 

verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirtilen 

süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda, bu oran % 15 olarak 

uygulanacaktır. 

 

 

                Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


