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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/27 

TARİH: 09/03/2017 

KONU 

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Düzenlemesinin de Yer 

Aldığı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun 

Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun (6824 Sayılı Kanun) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 

 

8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

yayımlanmıştır.  

6824 sayılı Kanunun  4’üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga  

mükerrer 121’inci maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle 

birlikte, vergiye uyumlu mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergi beyannameleri üzerinden 

hesaplanan vergide % 5 indirim teşviki sağlanmıştır.  

Bu uygulama 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin 

düzenleme aşağıdaki şekildedir. 

"Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" 

MÜKERRER MADDE 121- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar 

ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta 

ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu 

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar 

vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk 

lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan 

tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl 

içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde 

mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim 

tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı 

içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 

olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu 
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şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler 

bu şartın ihlali sayılmaz.), 

 

 (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan 

tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya 

da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal 

edilmiş sayılmaz.), 

 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 

1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şarttır. 

 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden 

yararlanamazlar. 

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla 

ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların 

gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların 

kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler 

açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 

başlar. 

 

Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi 

dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri 

ifade eder. 

 

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 

hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan 

oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; 

Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 
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6824 sayılı Kanun Kapsamında yapılan diğer düzenlemeler konu başlıkları itibari ile aşağıdaki 

şekildedir. 

 

1. 6824 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen 

tarımsal kredi alacakları ile ilgili geri ödemeler konusunda düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

2. 6824 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle,Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin  (TEDAŞ) 

elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında 

TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklar), vadesi 15/02/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği 

hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asılların tamamı ile 

bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ile ilgili geri ödemeler 

konusunda düzenlemelere yer verilmiştir. 

 

3. 6824 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle, Geliştirme ve Destekleme Fonundan kullandırılan Irak 

Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Banka) tarafından takip edilen 

alacak aslı ile bu alacak aslına ilişkin hesaplanan faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklar 

ile ilgili geri ödemeler konusunda düzenlemelere yer verilmiştir. 

 

4. 6824 sayılı Kanunun  5'inci maddesiyle,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun   “I. 

Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:” fıkrasında 

sayılmak suretiyle, bu kâğıtlar için oran farklılaştırılmasına imkân sağlanmıştır. 

Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat 

sözleşmeleri 
(Binde 9,48) 

Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat 

sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında 

düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 
(Binde 9,48) 

Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık 

hizmet sözleşmeleri 
(Binde 9,48) 

Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48) 

 

5. 6824 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesiyle, Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu 

işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen paragraf ile, 

gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devrinde uygulanacak tapu harcı oranını, 

gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, 

bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar 

artırmaya, onda birine kadar indirmeye ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 
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6. 6824 sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin konut veya iş 

yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye 

getirilmek kaydıyla, 

 

 Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde 

belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt 

dışında yaşayan Türk vatandaşları ile, 

 

 Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi 

Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde 

etmeyen kurumlara, 

 

yapılan konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Düzenleme 

01.04.2017’den itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

7. 6824 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen madde 

ile (EK MADDE 6)  "Esnaf Ahilik Sandığı" hakkında düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu 

düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup kapsamı ana başlıklar 

itibari ile aşağıdaki gibidir; 

- Esnaf Ahilik Sandığı’nın kurulması, 

- Kuruluş amacı,  

- İşletimi ve yönetimi, 

- Denetlenmesi, 

- Gelirleri ve Giderleri, 

- İstisna tutulduğu vergisel konular, 

- Gelir ve Giderlerinin 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki almış Yeminli Mali Müşavirler 

tarafından üçer aylık dönemler itibari ile denetlenmesi, 

- Kimlerin  Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacağı, kimlerin sayılmayacağı,  

 

“5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı 

sigortalılar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve 

antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak 

üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik 

Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır. 

 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette 

olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise 

başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.” 
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- Esnaf Ahilik Sandığı sigortası prim ödeme tutarı 

 

“Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder. Esnaf 

Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde 

belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır. 

Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı 

üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık 

durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı 

primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen 

primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.”  

 

- Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına  Kurumca yapılacak ödemeler, 
 

“Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 

Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır: 

 

a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği 

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri 

c) Yeni bir iş bulma 

d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar” 

 

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları 

dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan 

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 

belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. 

 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün 

sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; 

 

a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 

b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün, 

c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün, 

 

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği başvuruları 

izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde 

aylık olarak sigortalının kendisine ödenir.” 

 

8. 6824 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle, 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 6'ıncı 

maddesinin beşinci fıkrası ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 

 

9. 6824 sayılı Kanunun 12-13-14-15-16-17-18-19-20'inci maddelerinde, 5510 sayılı Kanunda 

değişikliklere ve eklemelere yer verilmiştir. 
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10. 6824 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle, 5543 sayılı İskan Kanunu ile ilgili düzenlemelere yer 

verilmiştir. 

 

11. 6824 sayılı Kanunun 22'inci maddesiyle, 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy 

İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında ilgili düzenlemelere 

yer verilmiştir. 

 

12. 6824 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanununa geçici madde eklenmiş olup ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 

 

13. 6824 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci 

fıkrası ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 

 

Söz konusu Kanunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde      

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No 6824) 

 

 

Saygılarımızla, 
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