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SİRKÜLER 2017/26 
 

Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler 
 

Torba yasa olarak bilinen “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan 
Kanun ile yapılan bazı düzenlemeleri bilgilerinize sunarız.  
 
-Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Uygulanan Götürü Kira Gideri Uygulaması Yüzde 
25’ten Yüzde 15’e İndirilmiştir. 
 
7061 sayılı Kanun’un 14. Maddesinde “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “%25’ini” ibaresi “%15’ini” şeklinde değiştirilmiştir.” 
denilmiştir. 
 
Buna göre gayrimenkul sermaye iradı elde edenler GVK 74. Madde’de sayılan giderlere karşılık olmak 
üzere kira gelirlerinin %15'ini götürü olarak indirebileceklerdir. Yapılan düzenleme 01.01.2017 
tarihinden itibaren elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
 
-2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık Aylarına İlişkin Net Ücretler Asgari Ücretin Altına (1.404,06 
TL) Düşmeyecektir. 
 
7061 sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 
 
“GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 
103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için 
asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin 
altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık 
hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu 
fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu 
oluşan ücreti ifade eder. 
 
Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 
uygulanmaz. 
 



Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş 
olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim 
indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, 
vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler 
üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.” 
 
Yapılan düzenlemeye göre 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 87 nci maddede 
düzenlenen ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına 
ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 TL’nin 
altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. 

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına 
düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. 

Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri 
nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi 
uygulanmayacaktır. 

Uygulamaya ilişkin olarak 299 seri no.lu GVK Genel Tebliği de 06.12.2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
-3065 Sayılı KDV Kanununun Geçici 37. Maddesinde Belirlenen İmalat Sanayine Yönelik Olarak 
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin Kdv İadesi 2018 Yılında da Devam 
Edecektir. 
 
7061 sayılı Kanun’un 43. Maddesinde  “3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 
ve 2018 yıllarının” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 
2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde değiştirilmiştir.” denilmiştir. 
 
Buna göre imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
 
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017-2018 yılında yüklenilen ve 2017-2018 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 
 
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017-2018 yılında yüklenilen ve 2017-2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 
 
talep edilmesi halinde belge sahibi mükelleflere iade edilecektir. Teşvik belgesine konu yatırımın 
tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden 
itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin 
tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı 
başında başlayacaktır. 
 
 
 



- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Arsa Tahsislerini Düzenleyen 18. Maddesinde 
Değişikliğe Gidilmiştir. 
 
7061 sayılı Kanun’un 57. Maddesi ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18 inci 
maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim 
yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, geçici 1 inci ve geçici 2 nci madde 
kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve 
geçici 5 inci madde kapsamında kurulan OSB’ler bu fıkrada yer alan kiralamaya ilişkin 
kısıtlamalardan muaftır.” 
 
- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli III Sayılı Listeye Makaron, Meyve ve Sebze Suları, 
Sular ve Diğer Alkolsüz İçecekler, Sade ve Meyveli Gazozlar ile Alkolsüz Biralar Dahil Edilmiştir. 
 
7061 sayılı Kanun’un 75. Maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin; 
 
a)      (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir. (Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.2018) 
 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 
Vergi 
Oranı 

(%) 

Asgari 
Maktu 
Vergi 
Tutarı 

(TL) 

20.09 

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente 
edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız 
ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) 
(Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu 
sayılanlar hariç) 

10 - 

22.02 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz 
diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları 
hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime 
konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, 
tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 
2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 
2202.91.00.00.00 hariç) 

10 - 

2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 - 

2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 - 

2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 - 

 
 
 
 



b) (B) cetveline aşağıdaki mal eklenmiştir. (Yürürlüğe Giriş Tarihi: 05.12.2017) 
 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 
Vergi 
Oranı 

(%) 

Asgari 
Maktu 
Vergi 
Tutarı 
(TL) 

4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994 

 
-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4. Maddesinde Yer Alan Kooperatiflerin Ortak Dışı 
İşlemleri Tanımlamasında Değişikliğe Gidilmiştir. 
 
7061 sayılı Kanun’un 88. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin 
sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. 
 
“(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer 
almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin 
icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve 
benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine 
ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem 
sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi 
işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka 
bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra 
ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların 
vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)” 
 
Buna göre 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere kooperatiflerin faaliyetin icrasına 
tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri 
amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait 
arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem 
sayılmayacaktır. 
 
- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e Maddesinde Yer Alan Taşınmaz Satış Kazancı 
İstisnası 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yüzde 50’ye Düşürülmüştür. 
 
7061 sayılı Kanun’un 89. Maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (e) 
bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip 
oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik 
kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.” 
 
Yapılan düzenlemeye göre 01.01.2018 tarihinden 5520 sayılı KVK’nın 5/1-e maddesinde yazılı şartlar 
dahilinde gerçekleştirilen taşınmaz satışlarından elde edilecek kazancın %50’lik kısmı istisna 
olacaktır.  
 



- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9. Maddesinde Yer Alan % 100 İndirimli Kurumlar 
Vergisi Uygulaması 2018 Yılına Uzatılmıştır. 
 
7061 sayılı Kanun’un 90. Maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “2017 takvim yılında” ibaresi  “2017 ve 2018 takvim yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Yapılan düzenlemeye göre mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yılında gerçekleştirdikleri 
imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 
32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni 
oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni 
oran ise "%100" şeklinde uygulanacaktır. 
 
-2018-2019 ve 2020 Yıllarında Kurumlar Vergisi Oranı Yüzde 22 Olarak Uygulanacaktır. 
 
7061 sayılı Kanun’un 91. Maddesi ile 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, 
kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen 
kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak 
uygulanır. 
 
(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.” 
 
Yapılan düzenleme ile 2018-2019 ve 2020 yıllarında Kurumlar Vergisi Oranı %22 olarak 
uygulanacaktır. 

 
Saygı ve sevgilerimizle, 
 
 
 

          Ali YERLİ 

Yeminli Mali Müşavir 

 


