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Tamim Tarihi : 02.09.2016 

 

Tamim No 

 

: 

 

2016/9 

Tamim Konusu : 

 

6728 Sayılı Kanun 

 

Dağıtım : Bütün Şirketler 

 

 

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan “6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Kanunun TBMM’ye teklif edilen ilk halinde yer alan, yurtdışındaki varlıkların milli ekonomiye 

kazandırılması (yurtdışı varlık barışı) ile hükümler ilgili teklifin TBMM’de görüşülmesi sürecinde 

geri çekilmiş ve yurtiçi varlık, borç ve işlemleri de kapsayacak şekilde çok daha geniş bir içerikle 

“Af Kanun Teklifi” olarak TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır. Söz konusu Af Kanunu ile ilgili 

detaylı bilgilendirme çok yakın zamanda hazırlanarak şirketlerimizin bilgisine sunulacak ve 

akabinde şirket bazında çalışmalara başlanacaktır. 

 

İşbu Tamim’in izleyen bölümlerinde yer alan “6728 sayılı Torba Yasa”da ise; 

 

 İcra ve İflas Kanunu 

 Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanunu 

 Gider Vergileri Kanunu 

 Gelir Vergisi Kanunu 

 Vergi Usul Kanunu 

 Damga Vergisi Kanunu 

 Harçlar Kanunu 

 Emlak Vergisi Kanunu 

 Belediye Gelirleri 

 Katma Değer Vergisi Kanunu 

 Elektronik İmza Kanunu 

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

 Kurumlar Vergisi Kanunu 

 Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun 

 Çek Kanunu 

 Türk Ticaret Kanunu ile  

 Finansal Kiralama Hakkında Kanun 

 

gibi çok sayıda Kanunda düzenleme yapılmaktadır. Söz konusu yeni düzenlemeler özet halinde 

aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 
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I- İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Sermaye Şiketleri ile Kooperatiflerin İflası ve İflasın Ertelenmesi Uygulamaları: 

 

İflas erteleme uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak, borçlu ve 

alacaklılarının menfaatleri arasındaki hassas dengenin sağlanması bakımından iflas erteleme 

davalarına ilişkin bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 

 

İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler ve alacaklılardan birinin isteği üzerine yapılabilecek ve 

mali durumun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair projeye dayandırılacak olan iflas 

ertelemesine ilişkin olarak mahkemeye sunulacak bilgi ve belgeler ile süre konusunda önemli 

zorunluluklar getirilmiş ve iflas erteleme müessesesi daha ciddi düzenlemelere tabi tutulmuştur. 

 

B- Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflası, İflasın Ertelenmesi ve İyileştirme Projesi 

ile ilgili Düzenlemeler: 
 

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara 

bilançoya göre borca batık olduğunun, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya 

da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan 

edilebileceğine dair temel kural değişmemiştir. İdare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da 

alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna 

dair bir “iyileştirme projesi”ni son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecektir.  

 

İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil, kullanılacak olan nesnel ve gerçek 

kaynaklar ile önlemlerin ve erteleme süresince tüm işletme giderleri ile çalışma sermayesinin nasıl 

karşılanacağının gösterilmesi gerekecektir.  

 
 

İyileştirme projesi, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş bilanço ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların 

adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini 

ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket 

veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu 

gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara 

bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunlu tutulmuştur. 
 

 

Liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki 

haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması halinde, iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış 

sayılacak ve şirketin borca batık olduğunun anlaşılması halinde talep sahibi şirketin veya 

kooperatifin iflasına karar verilecektir.  

 

Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre 

uzatma dahil erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrardan iflasın ertelenmesi 

talebinde bulunamayacaktır.  

 

C- Ertelenme Yargılaması:  

 

Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya 

da yönetim organı kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını veya tamamını onaylaması ve ayrıca 
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envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için, derhal, görevinin gerektirdiği 

mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli sayıda kayyım atayacaktır.  

 

İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş 

görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne 

bildirilecek ve ilan ettirilecektir. Bu ilanda, alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından 

itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını 

ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri belirtilecektir.  

 

İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü halinde aynı 

mahkemeye yapılacak itiraz üzerine verilecek kararlara karşı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

uyarınca istinaf yoluna başvurulabilecektir.  

 

Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve 

bunların kullanım yerlerini de gösterecek şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında 

rapor verecektir.  

 

Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilecek ve görevine son verilen ya da istifa eden 

kayyımın yerine yenisini seçebilecektir. Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek 

üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına 

bildirilecektir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilecektir.  

 

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları 

dinleyebilecektir. 

  

Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir defaya mahsus olmak üzere revize 

iyileştirme projesi verebilecektir.  

 

İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılacaktır.  

 

Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur ve şirket veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık 

görürse iflasın ertelenmesine; şirket veya kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse erteleme 

talebi ile iflas davasının reddine; aksi takdirde şirketin veya kooperatifin iflasına karar verecektir.  

 

D- Erteleme Kararı ve Sonuçları: 
 

İflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil 

olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak, evvelce başlamış takipler duracak, ihtiyati tedbir ile 

ihtiyati haciz kararları uygulanmayacaktır. Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak 

düşüren müddetler işlemeyecektir 

 

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek veya başlamış olan takiplere devam 

edilebilecektir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 

gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda, erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 

karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorunda olacaktır.  

 

Erteleme süresi azami bir yıl olacaktır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi halinde bir yıl daha 

uzatılabilecektir. Uzatma talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi 
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bekletici sorun yapılacaktır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi 

verilebilecektir.  

 

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, atanan kayyımın görevine devam etmesine karar 

verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilecektir. Kayyım, takvim yılının her 

üç aylık dönem sonu itibarıyla şirketin projeye uygun olarak iyileşme gösterip göstermediğini 

mahkemeye rapor edecektir. Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal 

rapor etmekle yükümlü olacaktır.  

 

Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi 

raporundan borca batıklığın devam ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına 

karar verecektir.  

 
 

Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan veya gerek 

gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan şirketin veya kooperatifin malî durumunun 

iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya 

kooperatifin iflasına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan kalktığı 

sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının reddine karar verecektir.  
 

 

İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek 

üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilecek ve 166. maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü 

cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilecektir.  

 

E- Erteleme Kanun Yolları: 

 

İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya 

kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından 

ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecektir. Bölge adliye 

mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna 

başvurulabilecektir.  

 

Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi 

tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması hâlinde, borçlunun 

malvarlığı üzerindeki tedbirler devam edecektir. Mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri 

değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili olacaktır.  

 

F- Konkordato Yargılaması ile ilgili Düzenleme: 

 

Konkordatonun tasdiki yargılaması mühlet içinde bitirilememişse asliye ticaret mahkemesi, 

komiserin gerekçeli raporunu da dikkate alarak, mühletin bitiminden sonraki dönem için geçerli 

olmak üzere borçluya karşı evvelce başlatılmış olan takiplerin durdurulmasına veya borçluya karşı 

yeni takip yapılmamasına karar verebilecektir. Böylelikle konkordato müessesesinin de teşvik 

edilmesi amaçlanmıştır.  

 

G- Geçiş Düzenlemeleri: 
 

Yukarıda yer verilen düzenlemeler, 09.08.2016 tarihten sonra yapılan iflasın ertelenmesi talepleri 

hakkında uygulanacaktır. 
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Anılan tarihten önce verilmiş iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan uzatma talebi 

hakkında verilecek karar da iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş karara ilişkin kanun yoluna 

tabi olacaktır. 

 

II- PASAPORT KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME 

 

A- İhracat Tutarı Belirlenecek Değerin Üzerinde Olan Firma Yetkililerine Yeşil 

Pasaport Verilmesi Sağlanmıştır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Pasaport Kanunu’na eklenen 14/ A madde hükmüyle birlikte, yıllık ortalama ihracat değerlerine 

göre yapılan sınıflandırmada, son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun 

belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Kanun’da sayılan suçlardan mahkum 

olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı 

pasaport verilebilecektir. 

 

III- AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN 

DÜZENLEME 

 

A- Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların 

Sorumluluklarında Yapılan Düzenleme (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Amme alacağının daha etkin bir şekilde güvence altına alınması amacıyla Kanunun 22/A 

maddesinin birinci fıkrasına yapılan düzenleme ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü 

ödemeler öncesinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcu bulunmadığına dair belge aranılacaktır. 

 

IV- GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıklarına Tanınan BSMV İstisnası 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Gider Vergileri Kanunu’nun 29/t maddesinde yapılan değişiklik ile, emeklilik yatırım fonlarının, 

menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım 

fonlarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları 

işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar BSMV’den istisna tutularak yatırımlarının teşviki 

amaçlanmıştır. 

 

B- Bankalar ve Finansman Şirketlerince Tüketicilere İade Edilen Tutarlara İlişkin 

Vergilerin BSMV’den İndirilmesi (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Gider Vergileri Kanunu’nun 31/5. maddesinde yapılan değişiklik ile, bankalar ve finansman 

şirketleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri 

ücret, komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği 

dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebileceklerdir. Bu dönemde 

indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilecektir. 
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V- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ile 

ilgili Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

GVK’nın 22. maddesinde yapılan düzenleme ile, tek primli yıllık gelir sigortalarında sigorta 

süresinden bağımsız olarak tanınmış olan istisna, sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olanlar 

için uygulanacak şekilde değiştirilmiş; sigorta süresi on yıl ve üzeri olanlar tek primli yıllık gelir 

sigortalarından vefat maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmalar hariç, erken ayrılma 

durumunda erken ayrılma tarihinde ödenen iratlar üzerinden tevkifat yapılması yükümlülüğü 

getirilmiştir. 

 
 

Ayrıca, birikim priminin alındığı hayat sigortalarından on yıl süreyle prim ödeyerek ayrılanlar, 

bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi 

zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin, defaten toplu para alınması yerine sigorta 

süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatırılması 
durumunda, yatırılan kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları gelir vergisinden istisna 

edilmiştir. 
 

 

B- Sosyal Sigorta Aylıkları ve Tazminatların Gelir Vergisinden İstisna Edilmesine 

İlişkin Üst Sınırın Tanımı Değiştirilmiştir (Yürürlük Tarihi: 01.09.2016) 

 

GVK’nın 23. maddesi, kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve 

yetim aylıkları toplamının, en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarını aşan 

kısmının ücret olarak vergilendirilmesini hükme bağlamaktadır. İşbu Tamim konusu Kanunla 

birlikte, çalışılan süreye bağlı olarak en yüksek devlet memuruna ödenen tutarla mukayese 

yapılması kuralı getirilmektedir.  

 

Aynı şekilde, GVK’nın 25. maddesinde yapılan düzenleme ile, vergiye tabi tutulacak tazminat 

tutarının tespiti için yapılacak mukayesede de bugüne kadar olduğu gibi en yüksek devlet 

memuruna ödenecek en yüksek ödeme tutarı değil, en yüksek devlet memuruna çalışılan süreye 

göre ödenecek tutarın dikkate alınması hükme bağlanmaktadır. 

 

C- Bölgesel Yönetim Merkezlerinde ve İrtibat Bürolarında Çalışan Hizmet Erbabına 

Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası (Yürürlük Tarihi: 01.09.2016) 

 

GVK’nın 23. maddesinde yapılan değişiklik ile, Türkiye dışında elde edilen kazançlar üzerinden 

döviz olarak ödenmesi kaydıyla, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete 

tabi işverenlerce bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında 

istihdam edilen hizmet erbabına ödenen ücretler istisna kapsamına alınmıştır. 

 

D- Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde Çalışanların Ücretleri Üzerinden Ödenen 

Vergilerde İndirim İmkanı (Yürürlük Tarihi: 01.01.2017) 

 

GVK’nın mülga 33. maddesinde yapılan düzenleme ile, indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında 

istihdam edilen ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödenen ücretler üzerinden hesaplanan 

gelir vergisinden belli şartlarda indirim uygulaması getirilmiştir. 
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Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında 

bulunanlara Türkiye’den verilen ve yurtdışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, 

yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri 

saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye 

Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin, 

mühnasıran bu faaliyetleri kapsamında fiilen istihdam ettikleri hizmet erbabına ödedikleri ücretler 

üzerinden asgari geçim indirimi uyguladıktan sonra hesaplanan vergiden, her çalışan için faaliyetin 

yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının, gelir vergisi tarifesinin I. gelir diliminde 

yer alan oranlar (%15) çarpılması suretiyle bulunan tutarın, mahsup edilmesi esası getirilmiştir. 

 

İndirimde yararlanabilmek için işverenlerin bu faaliyetlerden sağladığı hasılatın %85’inin 

yurtdışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşterinin adına 

düzenlenmiş olması gerekecektir. 

 
 

Örnek Uygulama: 
 

2017 yılında, yurt dışına mimarlık hizmeti veren (A) firması, toplam hasılatının %85'ini yurt 

dışından elde etmiş ve indirime ilişkin diğer şartları da sağlamıştır. (A) Firmasının 2017 yılında 

aylık 5.000 TL ücret ödediği bekar hizmet erbabına ilişkin vergilendirme ve indirim uygulaması 

aşağıdaki şekilde olacaktır: (Hesaplamalarda 2017 yılına ait asgari ücret belli olmadığından 

2016 yılında uygulanan 1.647 TL brüt asgari ücret ile 1.399,95 TL asgari ücretin vergi matrahı 

esas alınmıştır.) 
 

 

 2017 yılı Ocak ayına ilişkin işlemler 

 

Hizmet erbabının aylık brüt ücreti 5.000,00 TL 

Hizmet erbabının ocak ayı vergi matrahı [5.000-(5.000x%15 SGK 

işçi payı =750)] 

4.250,00 TL 

Hesaplanan vergi (artan oranlı) (4.250,00x%15) 637,50 TL 

Asgari geçim indirimi (bekar için, 2016 yılına ilişkin rakam dikkate 

alınmıştır) 

123,53 TL 

Ocak vergilendirme dönemine ilişkin vergi dairesine ödenen vergi 

tutarı 

513,97 TL 

 
 

 Mükellefin faydalanacağı indirim tutarının hesabı 

 

2016 yılı Ocak ayı asgari ücretin vergi matrahı 1.399,95 TL 

2016 yılı Ocak ayı asgari ücretin vergisi (1.399,95X%15=) 209,99 TL 

(A) Firmasının 2018 yılının Nisan vergilendirme döneminde 

yararlanacağı indirim tutarı 

209,99 TL 

 

A Firması, 2018 yılının Mart ayı içinde verdiği muhtasar beyanname ekinde “Yurt Dışına Hizmet 

Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim”i vergi dairesine vermiştir. Vergi 

dairesince de gerekli kontroller yapılarak indirime ilişkin şartların mevcut olduğu anlaşılmıştır. 
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A firmasının 5.000 TL ücret alan hizmet erbabı için indirimden yararlanacağı en fazla tutar 209,99 

TL olacaktır. 

 

A Firması, indirim tutarı olan 209,99 TL’yi 2017 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi 

beyannamesinin verildiği aydan sonraki vergilendirme dönemi olan Nisan 2018 dönemine ilişkin 

olarak Mayıs ayında verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup 

edecektir. 

 

E- Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Doğrudan Gider 

Yazılmasına İmkan Sağlanmıştır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

GVK’nın 40.maddesinde yapılan değişiklik ile, işletmeye dahil olan gayrimenkullerin iktisadi 

değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların 

yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanmıştır. 

 

F- Ar-Ge İndirimi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Çıkarılarak 5746 Sayılı Ar-

Ge ve Tasarım Kanunu’na Dahil Edilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

GVK’nın 89. ve KVK’nın 10. maddelerinde yapılan değişiklik ile, Ar-Ge indirimi, Ar-Ge ile ilgili 

teşvik ve diğer düzenlemelerin yer aldığı 5746 sayılı Kanuna aktarılmıştır. Buna göre genel 

kanunlardaki “Ar-Ge İndirimi” düzenlemeleri özel kanuna taşınarak, benzer indirimler tek bir 

kanunda toplanmaktadır. Ayrıca, uygulama farkılılıkları da ortadan  kaldırılmaktadır. 

 

Örneğin, kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyip sonraki dönemlere devreden indirim tutarının 

izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması ögörülmek suretiyle bu 

konudaki uygulama farklılığı giderilmektedir. Ar-Ge harcamalarının itfasında da standart 

sağlanmaktadır. 

 

G- Yurtdışına Verilen Hizmetlerde %50 Kazanç İstisnasından Yararlanacak 

Hizmetlerin Kapsamı Genişletilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

GVK’nın 89. ve KVK’nın 10. maddelerinde yapılan değişiklik ile, ürün testi, sertifikasyon, veri 

işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 

mesleki eğitim hizmetleri de indirim kapsamına dahil edilmiştir. 

 

H- Geçici 67. Maddede Yapılan Değişiklik (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

GVK’nın geçici 67.maddesinde yapılan değişiklik ile, stopaj oranının elde tutma süresine göre 

farklılaştırılabilmesine yönelik olarak Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. 

 

İ- Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirilmiştir (Yürürlük 

Tarihi: 09.08.2016) 

 

GVK’ya eklenen 98/A madde hükmü ile, “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı ile yeni 

bir beyanname ihdas edilmiştir.  Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin 

birleştirilerek verilmesi durumunda, kapsama alınacak veya kapsam dışında bırakılacak 

mükelleflerin tespiti ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, beyannamenin şekil, içerik ve 

ekleri ile verilen beyannamenin dönemini aylık olarak belirleme hususunda Maliye Bakanlığı ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki verilmiştir. 
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VI- VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Ortak Beyannamede SGK Tahakkuk Fişinin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 

Gönderilmesi (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 28. maddesinde yapılan düzenleme ile, muhtasar beyanname ile 

sosyal güvenlik kurumu aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda, ortak 

beyannamenin SGK mevzuatı kapsamında oluşturulan kısmına ilişkin olarak düzenlenen tahakkuk 

fişinin, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş diğer kişilere 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

B- Ticaret Sicili Memurluklarının Başvuru Evraklarını Elektronik Ortamda 

Göndermesi (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016 ) 

 

VUK’un 153. maddesinde yapılan değişiklik ile, ticaret sicil memurluklarınca tescil işlemleri 

yapıldığında başvuru evraklarının vergi dairesine elektronik ortamda da gönderilmesine imkan 

sağlanmıştır. Böylece işe başlama işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 

 

C- İşlenen veya İştirak Edilen Bir Takım Fiillerden Dolayı Vergi Teşvik ve 

Desteklerinden Yararlandırılmaması Uygulamasına Son Verilmiştir (Yürürlük 

Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanunun 153/A maddesinin 10. fıkrası yürürlükten kaldırılarak, mükelleflerin vergi teşvik ve 

desteklerinden geriye dönük yararlandırılmamasına ilişkin düzenleme içeren hükümlere son 

verilmiştir. Buna göre, VUK’un 359. maddesinde sayılan filleri işlemek ya da iştirak etmek vergi 

teşvik ve desteklerinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

 

D- Süresinde Verilmeyen Bildirim ve Formların Sürenin Sonundan İtibaren Üç Gün 

İçinde Verilmesi Halinde 1/10 Oranında Özel Usulsüzlük Cezası Uygulamasına 

Geçilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

VUK’un mükerrer 355. maddesinde yapılan değişiklik ile, muhtasar beyanname ile aylık prim ve 

hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine imkan sağlamak üzere GVK’ya eklenen 98/A maddesi 

ile verilen yetki uyarınca getirilen zorunluluklara uyulmaması halinde uygulanacak ceza belirlenmiş 

ve söz konusu fiil özel usulsüzlük cezası kapsamına alınmıştır. 

 
 

Ayrıca, yapılan değişiklik ile elektronik ortamda süresinde verilmeyen bildirim ve formların 

süresinden sonraki ilk üç gün içinde verilmesi halinde, 1/10 oranında özel usulsüzlük cezası 

uygulanmasına geçilmiştir. 
 

 

E- İzaha Davet Müessesesi İhdas Edilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanunun 370. maddesi “İzaha Davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 

haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş 

mükellefler için izaha davet müessesesi getirilmiştir. 

 

Buna göre, idarenin araştırmalarıyla vergiyi ziyaa uğratmış olabileceği yönünde ön tespitleri olan 

mükellefler izaha davet edilecek, yapılan izahın yeterli görülmesi halinde inceleme ve takdir 

işlemleri yapılmayacak ve maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda vergi ziyai cezası 
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%20 oranında kesilecektir. 

 
 

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde mükellefler tarafından 

izahta bulunulması durumunda; 

 

 Yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin anlaşılması halinde, mükellefler söz 

konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmayacak veya takdir komisyonuna 

sevk edilmeyecektir. 

 

 İzahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi 

beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya 

düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 

gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla 

vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir. Bu durum vergi 

incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmeyecektir. 
 

 

VII- DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Nispi Damga Vergisi Tek Nüsha Üzerinden Alınacaktır (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 
Damga Vergisi Kanunu (DVK)’nun 5/1. maddesi nispi vergiye tabi olan kağıtların sadece bir 

nüshası vergiye tabi olacak şekilde değiştirilmiştir. Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her 

bir nüshadan ayrı ayrı damga vergisi alınması uygulamasına devam edilecektir. 

 

B- Adi Kefalet, Garanti Taahhüdü, Pey Akçesi, Tazminat ve Cezai Şartlara İlişkin 

Düzenleme (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

DVK’nın 6. maddesinde yapılan değişiklik ile, aynı kağıtta birden fazla adi kefalet ve garanti 

taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi 

alınması uygulamasına geçilmiştir. 

 

Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile, pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi 

bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu 

olmadıkça damga vergisi alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

C- Azami Tutarda Damga Vergisi Ödenen Sözleşmelerde Süre Uzatımı Halinde 

Vergilendirme (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanunun 14/2. maddesinde yapılan düzenleme ile, azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde, 

sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına ilişkin 

değişiklik yapılması halinde, artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmaması sağlanmıştır.  

 

Sözleşmelerin bedel dışında ilave iş, taraf ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde ise, 

artan tutardan ayrıca vergi alınması uygulamasına devam edilecektir. 

 

D- Bankacılık Mevzuatına İlişkin Düzenlenen Kağıtlar (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

DVK’nın mükerrer 30/3 ve 30/4. maddelerinde yapılan değişiklik ile, halihazırda sermaye piyasası 
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mevzuatına göre düzenlenen kâğıtlara sıfır nispetinde damga vergisi uygulanmasına ilişkin 

Bakanlar Kuruluna tanınan yetki, sermaye piyasası mevzuatındaki değişikliklere paralel olarak 

bankacılık mevzuatına ilişkin düzenlenen  kağıtlara da uygulanacak şekilde genişletilmiştir. 

 

E- İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Damga Vergisi İstisnası (Yürürlük 

Tarihi: 09.08.2016) 

 
Kanunun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnasına ilişkin “Ek 2. maddesi” 

değiştirilerek, daha önce İdare tarafından tebliğlerle belirlendiği için yargı mercileri tarafından 

eleştirilen ve davaların İdare aleyhine neticelenmesine sebep olan, damga vergisi istisnasına tabi 

döviz kazandırıcı faaliyetler ve uygulama esasları Kanun hükmü haline getirilmiştir. 

 

Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına tanınan yetki yeniden düzenlenmekte, ayrıca Kamu 

İhale Kanunu ve diğer mevzuatta yapılmış bir “uluslararası ihale” tanımının bulunmadığı göz 

önünde bulundurularak, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasında 

uluslararası ihale kavramına açıklık kazandırılmaktadır. 

 
 

Söz konusu maddede yapılan değişiklik ile;  
 

 Kanunla, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla düzenlenen 

kağıtlardan, hangilerinin damga vergisinden müstesna olduğu 
 

 Vergi, resim,harç istisnası belgesine bağlanan ve maddede belirtilen diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenen 

kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu 
 

 Bu düzenlemede belirlenen işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen 

gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisinin, 

mükelleflerden ceza ve gecikme faiziyle birlikte geri alınacağı 
 

 Damga vergisi istisnası uygulanmak suretiyle işlem yapan kuruluşların, istisnaya konu 

işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün 

içinde, ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildireceği 
 

 Belirtilen işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin belirlendiği tarihi takip eden 30 gün 

içinde bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşların, damga vergisi, ceza ve gecikme 

faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte ortak sorumlu olacağı 
 

 Bu maddenin uygulanması bakımından; maddede yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave 

olarak döviz kazandırıcı diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve 

faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Ekonomi Bakanlığı 

birlikte yetkili olduğu 
 

hüküm altına alınmıştır. 
 

 

Yukarıda belirtilen düzenleme sonrasında, mevcut “İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve 

Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğler”in yeni yasal düzenlemeye göre revize edilmesi 

beklenmektedir. 
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F- Bazı Kağıtlara Ait Vergi Oranının Farklılaştırılmasına İmkan Sağlanmıştır 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “a) I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı 

ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenerek, bu kağıtlar için oran 

farklılaştırılmasına imkan sağlanmıştır.  

 

 

7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara 

ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri                                             (Binde 9,48) 

 

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri                                  (Binde 9,48) 

 

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile 

düzenlenen sözleşmeler                                                                                                      (Binde 9,48) 

 

10. 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 

düzenlenen: 

 

 Taksitle satış sözleşmeleri                                                                                      (Binde 9,48) 

 Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri                                                                      (Binde 9,48) 

 Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri                                              (Binde 9,48) 

 Paket tur sözleşmeleri                                                                                            (Binde 9,48) 

 Abonelik sözleşmeleri                                                                                             (Binde 9,48) 

 Mesafeli satış sözleşmeleri                                                                                    (Binde 9,48) 

 

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist 

rehberliğine ilişkin sözleşmeler                                                                                  (Binde 9,48) 

 

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 

 

 Toptan elektrik satış sözleşmeleri                                                                          (Binde 9,48) 

 Perakende elektrik satış sözleşmeleri                                                                    (Binde 9,48) 

 

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 

 

 Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                                        (Binde 9,48) 

 Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                               (Binde 9,48) 

 

 

Böylelikle, Kanun’un mükerrer 30. maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde ilgili 

sözleşme çeşitleri için vergi oranını sıfıra kadar indirmek dahil farklı oranlar tespit edilebilecektir. 

 

G- İhalenin İptal Edilmesi Halinde, İhale Kararına İlişkin Damga Vergisinin İade 

Edilmesi (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “b) "II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2). fıkrasına 

eklenen parantez içi hüküm ile, “Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde şikâyet ve itirazen şikayet 

üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kamu İhale Kurumu kararı ve yargı kararlarına istinaden 

ihalenin iptal edilmesi halinde”, ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilmesine imkan 
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sağlanmıştır.  Ayrıca, söz konusu ihale konusu işlerde halihazırda düzenlenmiş durumda olan 

sözleşmelere ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir. 

 

H- Kanuni Süresinde Düzeltme Amacıyla Verilen Beyannamelerden Damga  Vergisi 

Alınmayacaktır: (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar” başlıklı bölümünde değişiklik 

yapılarak, vergi beyannamelerine ilişkin kanuna süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen vergi 

beyannameleri damga vergisinin konusu dışına çıkarılmıştır. 

 

İ- Damga Vergisi İstisnası Getirilen Kağıtlar (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Damga vergisinden müstesna olan kağıtların yer aldığı Kanuna ekli (2) sayılı tabloya aşağıdaki 

kağıtlar ilave edilerek, vergiden istisna edilen kağıtlara yenileri eklenmiştir:  

 

 Halihazırda sigorta sözleşmeleri (reasürans ve koasürans sözleşmeleri dahil) ve sigorta 

ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisna olup yapılan düzenleme 

ile aynı kağıtta yer alan sigorta yaptırma taahhütlerinin de istisna kapsamına alınması 

suretiyle damga vergisinin asıl akit bedeli üzerinden alınması sağlanmıştır. Ayrıca, bireysel 

emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri de damga 

vergisinden istisna edilmiştir. 

 

 Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri istisna kapsamına alınmıştır. 

 

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında tezgah üstü piyasalarda müşterileri ile 

karşılıklı türev araç düzenleme ve işlem yapma yetkisi bankaların yanı sıra aracı kurumlara 

da verildiğinden aracı kurumlar da istisna kapsamına alınmıştır. 

 

 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında olduğu gibi gayrimenkul yatırım fonlarının 

münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış 

vaadi sözleşmelerine damga vergisi istisnası sağlanmıştır. 

 

 Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların fatura temliki, kredinin 

devri işlemlerine ilişkin düzenledikleri kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 

 

 Finansman şirketlerinin düzenlemiş olduğu kredi sözleşmelerinin devrine ilişkin 

kağıtlar istisna kapsamına alınmıştır. 

 

 Damga vergisinden istisna olan kira sözleşmeleri arasında yer alan kefalet şerhleri ve 

teminatlar da istisna kapsamına alınarak, kefil imzası ve teminat içeren kira 

sözleşmelerindeki damga vergisi yükü kaldırılmıştır. 

 

 Kira sertifikası işlemlerine konu varlıkları menkul ve gayrimenkul mallar ile maddi olmayan 

varlıklar olarak sınırlı bir şekilde belirten mevcut istisna hükmünde yapılan değişiklik 

ile, farklı kira sertifikası türlerine göre düzenlenen kağıtlar ve kira sertifikaları 

ödemeleri ile bunların teminatlarına ilişkin olarak düzenlenen her türlü kağıtların damga 

vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. 

 

 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik 

belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen 
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kağıtlara; münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırımlarla ilgili bir malın 

üretiminde ya da bir hizmetin sağlanmasında kullanılan patent, know-how gibi gayrimaddi 

hakların kiralanması ve satın alınmasında düzenlenen kağıtlara; belge kapsamındaki sabit 

kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik olarak teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu 

işi yapanlar arasında düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki 

kağıtlara; söz konusu yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilecek 

danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi 

istisnası sağlanmıştır. 

 

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar ile belirlenen yüksek ve orta yüksek 

teknolojili sanayi ürünlerinin imalatında maliyetleri düşürmek ve uluslararası rekabet 

gücünü artırmak amacıyla söz konusu ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılarla 

tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmıştır. 

 

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ikincil mevzuatı gereğince düzenlenmesi ve 

verilmesi gereken taahhütnameler damga vergisinden istisna edilmiştir. 

 

Damga vergisinden istisna edilen diğer kağıtlar ise aşağıdaki gibidir: 

 

 6493 sayılı Kanun kapsamında, ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak tanımlanan bankalar, 

elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ile ödeme hizmeti kullanıcıları arasında bir 

defaya mahsus ödeme işlemi için düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmeleri 

 

 Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler 

nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile imalat sanayinde faaliyet gösteren sanayi sicil belgesini 

haiz firmaların, kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılmasına, aynı zamanda enerji 

tasarrufu sağlanmasına yönelik olarak imalat faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni 

(kullanılmamış) makine ve teçhizat alımlarına yönelik düzenlenen kağıtlar 

 

 Bedelsiz ihracata ve yurtdışı fuarlara katılıma ilişkin kağıtlar 

 

 Gemi, yat ve gemi dışında suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, 

her türlü araç ve yapının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin 

düzenlenen kağıtlar 

 

 Özkaynak kullanımının teşvik edilmesi amacıyla, KOBİ'lere ve teknoloji geliştirme 

kapasitesine sahip girişim şirketlerine sermaye piyasası vasıtasıyla finansman 

sağlayan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarınca 

münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ve bu 

sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlar 

 

 Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme 

işlemleri ile ilgili olarak aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında düzenlenecek sözleşmeler 

 

 Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde teşvik edilen, ileri teknolojiye 

sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile 

bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kağıtlar 
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VIII- HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Nispi Noter Harcı Tek Nüshadan Alınacaktır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’nun 38/1. maddesinde yapılan değişiklik ile, birden fazla nüsha olarak düzenlenen 

belli bir bedeli ihtiva eden kâğıtlara ilişkin nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için noter 

harcı alınacaktır. 

 

B- Noterde İşleme Konu Edilmiş Kağıtlarda Değişiklik Yapılması Durumunda Harç 

Bedeli (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’nun 47. maddesinin başlığı “Çeşitli işlemlerde harç” şeklinde değiştirilmiş ve 

maddeye eklenen fıkra ile noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, 

mukavelename ve kâğıtların değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve 

kâğıtlar artan miktar üzerinden aynı nispette harç alınması uygulamasına geçilmiştir. 

 

C- Finansal Kiralamada Tapu Harcı İstisnası (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanunun 59/1-p maddesinde yapılan değişiklik ile, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanunu” kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın 

finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri tapu harcından istisna edilmiştir. 

 

D- Harç İstisnası Getirilen Kağıtlar (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanunun 123. maddesine yapılan ilaveler ile, aşağıda belirtilen işlemler de Kanunda yazılı 

harçlardan istisna edilmiştir:  

 

 Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri 

 

 Finansman şirketleri tarafından kullandırılan kredilere, bunların teminatlarına ve geri 

ödemelerine ilişkin işlemler 
 

 Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların; devri, alımı, satımı, 

kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak 

olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması 

veya satılması ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri 

işlemler 
 

 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım 

Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında 

düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik 

gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge 

kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, 

taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik 

danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler 

  

 İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın 

alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin 

düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler 
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 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar ile belirlenen yüksek ve orta yüksek 

teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile 

tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler 
  

 Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile 

Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran 

imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik olarak 

yapılan işlemler 
 

 Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere 

uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz 

ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan 

işlemler 
 

 Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve 

onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler 

 

 Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek 

için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin 

işlemler 
 

E- Ticaret Sicil Harçlarının İlgili Odalar Tarafından Peşin Olarak Tahsil Edilmesi 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’nun 132. maddesine eklenen fıkra ile, ticaret sicili harçlarının, ticaret ve sanayi 

odaları veya ticaret odaları tarafından, oda bulunmayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için 

yeterli teşkilatı bulunmayan yerlerde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek ilgili odalar 

tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesine imkan sağlanmış, beyan ve sorumluluğa 

ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

 

F- İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Harç İstisnası (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’nun Ek 1. maddesinde yapılan değişiklik ile, ihtilafların önlenmesini teminen 

ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler ile istisna uygulamasının usul ve esasları Kanun 

hükmünde belirtilerek, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına tanınan yetki yeniden 

düzenlenmekte, ayrıca Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuatta yapılmış bir "uluslararası ihale" 

tanımının bulunmadığı gözönünde bulundurularak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin harç 

istisnası uygulamasında uluslararası ihale kavramına açıklık kazandırılmıştır. 

 
 

Sözü edilen değişiklikler ile, özetle; 

 

 İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla hangi işlemleri harçlardan müstesna 

olduğu, 
 

 Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan ve maddede sayılan diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla 

sınırlı olmak kaydıyla harçtan müstesna olduğu, 
 

 Söz konusu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen 
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gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacağı, 
 

 Harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşların, istisnaya konu işlemin 

mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde 

ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine 

bildireceği, 
 

 Söz konusu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit edildiği 

tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar harç ile 

ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumlu olduğu, 
 

 Maddede yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı diğer 

faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer 

usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkili olduğu, 
 

hüküm altına alınmıştır. 
 

 

G- Tahkim Davalarında Karar ve İlam Harcı Alınmayacaktır (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifede yapılan düzenleme ile tahkim yargılamasında karar ve 

ilam harcı uygulamasına tamamen son verilmiştir. 

 

H- Şirketlerin Kuruluş Aşamasındaki Defter Tasdiki İşlemlerinden Noter Harcı 

Alınmayacaktır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifede yapılan değişiklik ile; 

 

 Genel ve özel vekaletname ayrımı kaldırılarak vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda 

harç alınması sağlanmış, 

 

 Kuruluş aşamasındaki defter tasdiki işlemleri noter harcının konusu dışına çıkarılmıştır. 

 

İ- Tacirler Arasındaki İpotek İşlemlerinde Uygulanan Harç Tutarında İndirime 

Gidilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifeye eklenen fıkra ile, tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde, 

hesaplanan tapu harcını yüzde 50’sinin alınması uygulamasına geçilmiştir. 

 

IX- EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar Beş Yıl Süre ile Emlak 

Vergisinden Muaf Tutulmuştur (Yürürlük Tarihi: 01.01.2017)  

 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine eklenen (g) fıkrası ile, yatırım teşvik belgesi kapsamında 

inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile 

emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmıştır. 
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B- Yatırımlar İçin Tahsis Edilen Araziler Yatırım Teşvik Belgesi Süresince Emlak 

Vergisinden Muaf Tutulmuştur (Yürürlük Tarihi: 01.01.2017)  

 

Kanunun 15. maddesine eklenen (e) fıkrası ile, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar 

için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen araziler yatırım teşvik belgesi süresince 

emlak vergisinden muaf tutulmuştur. 

 

X- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalardan Bina İnşaat Harcı 

Alınmayacaktır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 2/d maddesinde yapılan düzenleme ile, yatırım teşvik belgesi 

kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması sağlanmıştır. 

 

B- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Yapı ve Tesislerden Belediyelerce 

Alınması Gereken Harçlar Alınmayacaktır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80/2. maddesinde yapılan değişiklik ile, yatırım teşvik belgesi 

kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken 

harçların alınmaması sağlanmıştır. 

 

XI- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Tahvil Satın Almak Suretiyle Verilen Finansman Hizmetinin İstisna Kapsamında 

Olduğu Açıklığa Kavuşturulmuştur (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/4 maddesinin (g) bendinde yapılan değişiklik ile, elde 

edilen faiz gelirleriyle sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetinin 

(tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinin) KDV’den istisna olduğu açıklığa kavuşturularak, bu 

konuda yaşanan tereddütlere son verilmiştir. 

 

B- Her Türlü Varlık ve Hakların Varlık Kiralama Şirketlerine KDV’siz Olarak 

Devredilebilmesine ve Devir Tarihine Kadar İndirilen KDV’lerin Geriye Dönük 

Olarak Düzeltilmemesine İmkan Sağlanmıştır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

KDV Kanunu’nun 17/4 maddesinin (u) bendinde yapılan değişiklik ile, her türlü varlık ve hakkın, 

kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması 

şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince 

kiralanması ve devralınan kuruma devri istisna kapsamına alınmıştır. 

 

Ayrıca, her türlü varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerine devirlerinde, devir tarihine kadar 

indirilen katma değer vergisi indirimlerinin geriye dönük düzeltilmemesi, bu tarihe kadar 

indirilemeyen KDV’nin ise doğrudan gider yazılabilmesi sağlanmıştır. 

 

C- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerine Yönelik İstisnadan Katılım Bankaları ile Kalkınma ve 

Yatırım Bankalarının da Faydalanması Sağlanmıştır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”nun 2/2. maddesine göre katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları da finansal kiralama işlemleri yapabilmektedir. 
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Bu kapsamda, 02.08.2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere, KDV 

Kanunu’nun 17/4-u maddesinde yapılan değişiklik ile, sat-kirala-geri al işlemlerine yönelik 

istisnadan finansal kiralama şirketlerinin yanı sıra katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankalarının da faydalanması sağlanmıştır. 

 

Ayrıca, yapılan değişiklikle taşınırlar da sat-kirala-geri al işlemleri dahilinde istisna kapsamına 

alınmıştır. 

 
 

Taşınır ve taşınmazların finansal kiralama şirketleri ile katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankalarına devrinde, devir tarihine kadar indirilen katma değer vergileri geriye dönük olarak 

düzeltilmeyecek, bu tarihe kadar indirilemeyen katma değer vergileri ise kurum kazancının 

tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınacaktır. 
 

 

D- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinde İstisna İçin Belirlenen İki Yıllık Sürenin Hesabında 

Değişikliğe Gidilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

KDV Kanunu’nun 17/4. maddesinin (r) bendinde yapılan değişiklik ile, yukarıda belirtilen şekilde 

varlık kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketleri ve katılım bankaları ile kalkınma ve 

yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından 

üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu 

taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate 

alınması esası benimsenmiştir. 

 

E- İthalde veya Sorumlu Sıfatıyla Ödenmiş Olan KDV’nin, Mükellefin Vergiye Tabi 

İşlemleri Üzerinden Hesaplanan KDV’den İndirilmesine İlişkin Düzenleme 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanun’un 30/d maddesinde eklenen parantez içi hüküm ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. 

maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin aynı 

Kanunun 11/c maddesi uyarınca kanunen kabul edilmeyen giderlere ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 

41/5 maddesine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin olup, mükelleflerce ithalde veya 

sorumlu sıfatıyla ödenmiş olan KDV’lerin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

KDV’den indirilebileceği belirtilmiştir. 

 

XII- ELEKTRONİK İMZA KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME 

 

A- Banka Teminat Mektuplarının Elektronik İmza ile İmzalanması Mümkün Hale 

Gelmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesindeki “teminat sözleşmeleri” ibaresi “banka teminat 

mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Buna göre, güvenli elektronik imza uygulamasında banka teminat mektupları da elle atılan imza 

ile aynı hukuki sonucu doğuracaktır. 
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XIII- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA 

YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Sorumluluk Hükümleri (Yürürlük 

Tarihi: 09.08.2016) 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 12/2. maddesinde yapılan değişiklik ile, 

Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun 

olmamasından, işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, 

serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler de müştereken ve 

müteselsilen sorumlu tutulmuştur. 
 

Aynı Kanun’un 81. maddesinin (ı) ve (i) bendine eklenen ibareler uyarınca, aylık prim ve hizmet 

belgesini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeyen işverenler gibi muhtasar 

ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde Maliye Bakanlığına vermeyen 

işverenler de 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır. 
 

Ayda 30 günden az çalışanlarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgesi ekinde verilmesi gereken 

belgeler ve yapılacak işlemler aynı şartlarla muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için de geçerli 

olacaktır. 

 

Muhtasar beyanname ile Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin 

birleştirilerek verilmesi durumunda beyannamenin; şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, 

verilme süresi ve diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 

tarafından çıkarılan müşterek tebliğ ile belirlenecektir. 

 

Diğer yandan, bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 91. maddesi uyarınca, afet durumlarında 

Kuruma olan prim borçları bir yıla kadar ertelenebiliyordu. İşbu Tamim konusu Kanun ile söz 

konusu 91. madde tamamen değiştirilmiştir. Buna göre, yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer 

kayması, deprem gibi afetlerin yanı sıra ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi 

nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan; 

 

 İşverenlerin,  

 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının ve  

 Primlerini kendi ödeyen sigortalıların (isteğe bağlı, tarım SGK, ek-5, ek-6 gibi) 

 

bu durumu belgelemeleri kaydıyla, vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay 

içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin yapılacak inceleme sonucu 

anlaşılması halinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut 

Kuruma olan borçlar ile birlikte, vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden 3. ayın sonuna 

kadar tahakkuk edecektir.  

 

Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca 

ertelenebilecektir. Maddede yapılan bu değişiklik neticesinde kapsam genişlemiş ve primlerini 

kendileri ödeyen sigortalılara da bu imkan verilmiştir. 
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B- Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları ile ilgili Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmemesi veya geç verilmesi halinde uygulanacak idari 

para cezaları 5510 sayılı Kanunun 102/1-c maddesinde düzenlenmişti. Muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin verilmemesi veya geç verilmesi, çalışanlarının düşük ücretten bildirilmesi halinde 

uygulanacak idari para cezaları ise söz konusu 102. maddeye eklenen (m) bendi ile düzenlenmiştir. 

 

Buna göre, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde sigortalıların prime esas kazançlarının veya 

hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği 

anlaşılan işyerlerine, 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; 
 

 Asıl beyannamelerde, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere beyannamede kayıtlı sigortalı  

    sayısı başına asgari ücretin 1/5’i tutarında, 
 

 Ek beyannamelerde, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere her bir ek beyannamede kayıtlı  

   sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/8’i tutarında, 
 

 Ek beyannamenin, sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık 

prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen 

bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az sürelere ait 

beyannamelerin SGK tarafından re’sen düzenlenmesi durumunda, asgari ücretin 2 katını 

geçmemek üzere her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin yarısı 

tutarında  
 

idari para cezası kesilecektir. 

 
 

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 

tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 

yapacakları soruşturma ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, kamu idareleri ile kanunla 

kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma 

bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği 

anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, aylık beyannamedeki her bir işyeri içinmahkeme 

kararı veya denetim ve incelemeler sonucu, hizmetleri ve kazançları SGK’ya bildirilmediği veya 

eksik bildirildiği, meslek adı/kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği tespit edilen işyerlerine; 

 

 Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara asgari ücretin 3 katını geçmemek 

üzere beyannamedeki sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında, 

 

 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere 

beyannamedeki sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında, 

 

 Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına 

asgari ücretin 1/3’ü tutarında, 
 

 Sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiği durumda ise, aylık asgari  

ücretin 1/10’undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen (eksik bildirilen) 

prime esas kazanç tutarında  
 

idari para cezası kesilecektir. idari para cezası uygulanacaktır. 
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Bununla birlikte, Kanunun 102. maddesine eklenen (n) bendi uyarınca, muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, 

gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu 

gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası 

uygulanacaktır.  

 
C- Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi ile Muhtasar Beyannamesinin Birleştirilmesi 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 
 

5510 sayılı Kanunun Ek 2. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, muhtasar beyanname 

ile aylık prim ve hizmet belgesi “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adıyla birleştirmektedir. 

 

Kanuna eklenen 12 no.lu ek madde ile de, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmeye 

başlandığı tarihten önceki dönemlere ait yükümlülükler nedeniyle verilmesi gereken aylık prim 

hizmet belgelerinin SGK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde verileceği hükme bağlanmıştır. 

 

XIV- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Bölgesel Yönetim Merkezlerine Tanınan Kurumlar Vergisi Muafiyeti (Yürürlük 

Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine eklenen fıkra ile, tüm giderlerinin kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin 

Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi 

veya karından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi Bakanlığın’dan alınan izne istinaden kurulan 

bölgesel yönetim merkezleri kurumlar vergisinden muaf olacaktır. 

 

B- Sat, Kirala ve Geri Al Uygulamasına İlişkin Düzenleme 

 

KVK’nın 5/1. maddesine eklenen (j) fıkrasına göre, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 

sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 

kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı 

kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna 

olacaktır. 

 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulacak ve 

özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak 

amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif 

değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılacaktır. İstisna edilen kazançtan 

herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılacak, kurumların tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) 

halinde de bu hüküm uygulanacaktır.  

 

Söz konusu varlıkların;  
 

 Kiracı tarafından veya  
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 Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere (6361 sayılı 

Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri 

hariç),  

 

üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu varlıkların 

kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde 

dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde 

vergilendirme yapılacaktır.  

 

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al 

işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında geri kiralama 

amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama 

şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına veya Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların 

kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma sürelerinin 

hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankaları ile varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınacaktır. 

 

C- Varlık Kiralama Şirketlerine Devredilen Kıymetler ile ilgili Düzenleme 

 

KVK’nın 5/1. maddesine eklenen (k) fıkrasına göre, her türlü varlık ve hakların, kaynak 

kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık 

kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma 

satışından doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

 
 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabında 

tutulacak ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kaynak kuruluş tarafından varlık 

kiralama şirketinden devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için ayrılacak amortismanların 

(bu varlıkların varlık kiralama şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki net bilanço aktif 

değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılacaktır. İstisna edilen kazançtan 

herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılacaktır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan 

devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanacaktır. 
 

 

Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, 

varlık kiralama şirketine devrinden önce bu varlıkların kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değeri 

ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman 

tutarı dikkate alınarak kaynak kuruluş nezdinde vergilendirme yapılacaktır. 

 

Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 

durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış işleminden doğan kazançları varlık kiralama 

şirketleri nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacak ve istisna uygulaması dolayısıyla kaynak 

kuruluş adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 

gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. 
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D- Sinai Mülkiyet Haklarına Sağlanan Kazanç İstisnasında Yapılan Değişiklik 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

KVK’nın 5/B maddesi ile sinai mülkiyet haklarında kazanç istisnasına ilişkin değişiklikler 

yapılmıştır. Buna göre, ilgili maddenin; 

 

 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan, istisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı 

katma değer dikkate alınarak devir veya satış halindeki değerinin tespitine yönelik Maliye 

Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile, istisna uygulamasına patent veya faydalı model 

belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanacak ve ilgili patent veya faydalı model belgesi 

için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilecektir. Buluşun 

üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, 

patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer 

fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilecektir. 

 

 7. fıkrasında yapılan değişiklik ile, maddede yer alan %50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte 

sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer 

alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre 

farklılaştırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla 

kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; transfer 

fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama, maliyet 

veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler 

tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkili olacaktır. 

 

E- Ar-Ge İndirimi Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan Çıkarılmıştır (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 

KVK’nın 10/1. maddesinin (a) bendinde yer alan Ar-Ge indirimi, Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan 

çıkarılarak Ar-Ge ile ilgili teşvik ve diğer düzenlemelerin yer aldığı 5746 sayılı Kanun’a dahil 

edilmiştir. 

 

F- Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Düzenlemeler (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

KVK’nın “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde 

yapılan değişiklikler ile; 

 

 İlişkili kişi tanımı tekrar belirlenmiştir. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık 

kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 

oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacaktır.  Ortaklık ilişkisi 

olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının 

olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar 

topluca dikkate alınacaktır. 

 

 OECD tarafından yayımlanan “Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi”nde 2010 yılında adı geçen kurum tarafından yapılan değişiklik 

neticesinde işlemsel kar yöntemleri ile geleneksel yöntemler arasındaki hiyerarşinin 
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kaldırılmasına paralel olarak, maddenin 4. fıkrasında da değişikliğe gidilmiş ve işlemsel kar 

yöntemleri de transfer fiyatlandırması yöntemleri arasına dahil edilmiştir.  

 

 İşlemsel kar yöntemleri: Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler 

arasındaki işlemden doğan karı esas alan yöntemleri ifade etmektedir. Bu yöntemler, işleme 

dayalı net kar marjı yöntemi ve kar bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kar marjı 

yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi 

ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kar marjının incelenmesi esasına 

dayanmaktadır. Kar bölüşüm yöntemi ise, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki 

kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet karı ya da zararının, üstlendikleri işlevler 

ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun olarak 

bölüştürülmesi esasına dayanmaktadır. 

 

 Mükellef ve Bakanlık, anlaşma yoluyla belirledikleri transfer fiyatlandırması yönteminin 

zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesini, VUK’un 

pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının 

bu dönemlerde de geçerli olması kaydıyla, anlaşma kapsamına almak suretiyle 

sağlayabilecektir. Bu durumda, imzalanan anlaşma pişmanlık dilekçesi yerine geçecek, 

beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilecektir. Anlaşmanın geçmiş 

vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ise ret ve 

iade edilmeyecektir. 

 
 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine 

getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk 

ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (VUK 359. maddesinde 

yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak tatbik edilecektir. 
 

 

G- Yurtdışına Verilen Hizmetlerde %50 Kazanç İstisnasından Yararlanacak Hizmetlerin 

Kapsamı Genişletilmiştir (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nın 10. maddesinin (ğ) bendinde yapılan değişiklik ile, “ürün testi, 

sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle 

Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetleri” de %50 oranındaki indirim kapsamına 

dahil edilmiştir. 

 

XV- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLEMESİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DÜZENLEME 

 

A- Ar-Ge’ye Yönelik Teşviklerin Gözden Geçirilerek Yasal Düzenlemelerden Kaynaklı 

Uygulama Farklılıkların Giderilmesi Sağlanmıştır (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 
Ar-Ge indiriminin uygulama imkanı Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan 

çıkarılarak, “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun” çatısı altında (tek bir kanunda) yeniden düzenlenmiştir. 

 

Ar-Ge Kanunu’na 3. maddesinden sonra gelmek üzere 3/A maddesi olarak eklenen hükümler 

aşağıdaki gibidir: 
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 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri 

münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları 

tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

10. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddeleri uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu 

yapılacaktır.  

 

 Ayrıca bu harcamalar, Vergi Usul Kanunu’na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman 

yoluyla itfa edilecek, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider 

yazılacaktır.  
 

 Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu 

yapılamayan tutar, sonraki vergilendirme dönemlerine devredilecektir. Devredilen tutar, 

takip eden yıllarda Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 
 

 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden Ar-Ge indirimi 

hesaplanmayacaktır. Ar-Ge indirimi tutarının hesabında tamamen araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan 

amortismanlar ile başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan 

amortismanların bu kıymetlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanıldıkları gün 

sayısına isabet eden kısmı dikkate alınabilecektir. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak 

harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile 

usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müştereken 

yetkili olacaktır. 
 

XVI- ÇEK KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Bankaların Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri ile ilgili 

Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Karşılıksız çek keşide etmek fiili, adli para cezası verilmesini gerektiren bir suç olarak 

düzenlendiğinden, istenecek belgeler arasına adli sicil kayıtları da eklenmiştir. (Çek Kanunu Md. 

2/2) 

 
 

Daha önce bunu araştırmakla yükümlü olmayan bankalara, gerçek veya tüzel kişinin sermaye 

şirketlerinde ayrıca yönetim organında görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket 

yetkililerinin çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunu kontrol yükümlülüğü getirilmiştir. 

(Çek Kanunu Md. 2/3) 
 

 

Ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında verilmiş bir çek düzenleme ve çek hesabı 

açma yasağı kararı bulunması halinde, bunların yetkilisi olduğu tüzel kişilere çek defteri 

verilmemesi sağlanmıştır. (Çek Kanunu Md. 2/4) 

 

Çek hesabı sahibinin gerçek kişi olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, 

tüzel kişi ise varsa MERSİS numarasının çek üzerine yazılması düzenlenmiştir. (Çek Kanunu Md. 

2/7) Böylelikle çek hesabı sahibinin benzer isimli veya ünvanlı kişilerden ayırt edilebilmesinin 

sağlanması yanında MERNİS ve MERSİS kayıtlarından çek hesabı sahibinin adres ve iletişim 

bilgilerine de kolayca ulaşılabilmesi amaçlanmıştır. 
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B- Alınan Çeklerin Sisteme Kaydettirilmesi Zorunluluğu (Yürürlük Tarihi: 31.12.2017) 
 

Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdarın, teslim aldığı çeki karekod okutma ve bilgi paylaşım 

sistemine kaydetmesi zorunluluğu getirilmiştir. (Çek Kanunu Md. 3/10) Böylelikle, bankalar 

tarafından çek hesabı sahibi veya çek hesabı sahibi tüzel kişi ise yetkili temsilcisine verilen çek 

yapraklarının hangilerinin düzenlenerek tedavüle sürüldüğü, hangilerinin halen çek sahibi veya 

temsilcisinin elinde bulunduğu tespit edilebilecektir.  

 
 

Karekodlu çek hesabı sahibine ait ve henüz bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarının 

üçüncü kişilerin erişimine açılması ve böylelikle lehdar tarafından gerekli bildirimin yapılması 

üzerine, alacaklıların karekod aracılığı ile o çek hesabı sahibine ait piyasada bulunan çek adedi 

ve bunların tutarları hakkında bilgi sahibi olması ve böylece çeki kabul edip etmemek hususunda 

kanaat oluşturmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.  
 

 

C- Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma ile ilgili Değişiklikler 

(Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Çek Kanunu’nun 5/1. maddesinde yapılan değişiklik ile, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 

göre kanuni ibraz süresi içinde çek ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına 

sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak 1.500 güne karar 

adli para cezası verilmesi ve adli para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az 

olmaması hüküm altına alınmıştır.  

 

Mahkeme, ayrıca gerek koruma tedbiri olarak yargılama aşamasında gerekse hükümle birlikte, çek 

düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verebilecektir. Bu kararlar Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası ve MERSİS ile Risk Merkezine bildirilecektir. 

 

Ayrıca, mahkemelerce mahkumiyet dışında bir karar verilmesi halinde bu kararla birlikle çek 

düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına da karar verilecek ve söz konusu kararlar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MERSİS ile Risk Merkezine bildirilecektir. (Çek Kanunu 

Md. 5/9) 

 

D- Etkinlik Pişmanlık ve Çek Düzenleme ile ilgili Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 

Çek Kanunu’nun 6. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, karşılıksız kalan çekin ödenmesi 

halinde bu ödemenin yargılamanın herhangi bir aşamasında yapılması ile karar kesinleştikten sonra 

yapılması arasında herhangi bir fark bulunmayacaktır. Böylelikle, karşılıksız keşide edilen çeklerin 

ticari hayat ve ekonomik düzen üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesi amaçlanmış, faile, 

hükmün kesinleşmesinden sonra bir cezasızlık imkanı sağlanmıştır. 

 

Ayrıca, Çek Kanunu’na geçici 4. madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, işbu Tamim’de 

belirtilen değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağına ilişkin kayıtlar, işbu Tamim konusu yasa gereği silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya 

kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda tutulmaya devam edilecektir. 
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XVII- TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

A- Şirket Kuruluşlarında Aranan İmza Beyanı, Ana Sözleşme ve Kurucular Beyanı ile 

ilgili Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesinde yapılan değişiklik ile, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir 

adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret ünvanı ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı 

aranmaksızın ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle 

de verebilecektir. Böylelikle, imza beyanı için noterlere bir alternatif geliştirilmiş ve şirket kuruluş 

maliyetlerinin azaltılması hedeflenmiştir. 

 

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun muhtelif maddelerinde yapılan değişiklikler ile, şahıs ve sermaye 

şirketlerinin kuruluş evraklarının noterlerce onaylanmasına ve muhafazasına alternatif olarak 

“ticaret sicili müdürü veya yardımcısının huzurunda imzalanması” ve muhafazası imkanı 

getirilmiştir. (TTK Md. 212, 215, 335, 339, 345, 566, 575, 585 ve 587) Böylelikle, söz konusu 

belgelerin noterlerce onaylanması zorunluluk olmaktan çıkarılarak ihtiyari hale gelmiş, bu suretle 

verilecek ücretler bakımından şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 

 

Bununla birlikte, şirket kuruluşlarında, şirket anasözleşmesini ihtiva eden kağıtlardan “değerli 

kağıt bedeli” alınmayacağı hükme bağlanarak, yine şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılması 

hedeflenmiştir. Anonim şirket kuruluşlarında “kurucular beyanı” aranması uygulamasına da son 

verilmiştir. 

 

B- Tasfiye ve Ticareti Terk ile ilgili Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

Kanunun 543. maddesinde yapılan değişiklik ile, tasfiye halindeki şirketin kalan malvarlığını 

dağıtabilmek için alacaklılara yönelik yapılacak üçüncü ilandan itibaren gerekli bekleme süresi 

1 yıldan 6 aya düşürülmüştür.  
 

Bilindiği gibi bu süre hakim kararı ile kısaltılabilmektedir. Değişiklikten sonra tasfiye bakiyesinin 

erken dağıtılmasına ilişkin ticaret mahkemesi kararına gerek kalmayacağı için tasfiye maliyetleri de 

azalacaktır. 

 

Ayrıca, Kanunun 545. maddesinde değişiklik yapılarak, TTK’ya göre tasfiye olunan şirketlerde İcra 

İflas Kanunu’nun 337/a maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Zira 

uygulamada kişiler tasfiye yoluyla ticari şirketlerini sonlandırmak istediklerinde TTK ve Ticaret 

Sicil Yönetmeliği’ne uygun olarak hareket ettiklerini, dolayısıyla da tüm mevzuata uygun işlem 

yaptıklarını düşünerek ve mal beyanında bulunmadan, ilanı yaptırmadan faaliyetlerini terk 

etmektedirler. Bu kişilere daha sonra ticareti usulüne uygun terk edmediklerinden bahisle dava 

açılarak, İcra İflas Kanunu’nun 337/a maddesine göre ceza verilebilmekte olup, anılan durum ilgili 

şahısları mağdur etmektedir.  

 

Son dönemde mal beyanında bulunma yükümlülüğünün gerçek kişi tacirlere yönelik olduğu 

yönünde verilen Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Açıklanan gerekçeler ile İcra İflas 

Kanunu’nun 44. maddesine, TTK’ya göre tasfiye olunan sermaye şirketleri bakımından bir istisna 

getirilerek yukarıda belirtilen mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

C- Tür Değiştirme ile ilgili Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 09.08.2016) 

 

TTK’nın 184. maddesinde yapılan değişiklik ile, tür değiştirmede yeni türün şirket sözleşmesinin 
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imzalanması, yeni türün kuruluşuna ilişkin uygulanacak hükümler arasından çıkarılmıştır. 

 

Kanunun 189. maddesinde yapılan değişiklik ile de, tür değiştirmede yönetim organınca hazırlanan 

tür değiştirme planı dışında, yeni türün şirket sözleşmesinin de genel kurul onayına sunulması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

 
 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile, şirketlerin tür değişikliğine gitmesinde yeni türe ilişkin 

sözleşmenin bütün ortaklar tarafından imzalanması zorunluluğuna son verilmiştir. 
 

 

D- Çekin Kullanımına İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler (Yürürlük Tarihi: 

09.08.2016) 

 

TTK’nın 780. maddesinde yapılan değişiklik ile, ihtiyari olan karekodlu çekin kullanımı zorunlu 

hale getirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile birlikte çeke duyulan güvenin artması ve karşılıksız 

çekin engellenmesi amaçlanmaktadır.  

 

Aşağıda yazılı bilgiler, karekod aracılığı ile, çek hesabı sahibi veya cirantanın rızası aranmaksızın 

çek hamillerinin erişimine sunulacaktır: 

 

 Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı 

 

 Çek hesabı sahibinin tacir olması halinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, 

soyadı veya ticaret ünvanı 
 

 Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan banka sayısı 
 

 Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı 
 

 Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı 
 

 Son beş yılda ödenen çek sayısı ve tutarı 
 

 İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi 
 

 İbraz edilen son çekin ibraz tarihi 
 

 İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi 
 

 Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarı 
 

 Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı 
 

 Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve son çekin ibraz tarihi 
 

 Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama 

kararının tarihi 
 

 Her bir çek yaprağı ile ilgili tedbir kaydı olup olmadığı 
 

 Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın 

tarihi 
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Çekte yer alacak Mersis numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile bu düzenlemenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın 

müştereken yayınlayacağı tebliğle belirlenecektir. 

 

Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde seri numarası ve karekodun bulunmaması senedin çek 

olarak geçerliliğini etkilemeyecektir (TTK Md. 781). 

 
 

31.12.2016 tarihinden sonra bankalarca çek hesabı sahiplerine karekod ve seri numarası 

unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemeyecek, 31.12.2016 tarihinden önce basılan çeklerde 

ise bu unsurlar aranmayacaktır. (TTK Geçici Md. 11) 
 

 

XVIII- FİNANSAL KİRALAMA KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME 

 

A- Finansal Kiralama Sözeşmelerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnası (Yürürlük 

Tarihi: 09.08.2016) 

 

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”nun 37. maddesinde yapılan 

değişikliğe göre, finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin 

kağıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen 

sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla 

ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir 

alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesna olacaktır. 

 

Saygılarımızla, 
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