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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/21 

TARİH: 30/03/2018 

KONU 
Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7103 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır. 

 
 27.03.2018 tarih 30373 sayılı (2. Mükerrer ) Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı kanun ile, 

bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında 

yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 

 

1- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Yapılan Düzenleme 

 

• 6183 sayılı Kanunun “Paraya Çevirme” başlıklı 74 üncü maddesinden sonra gelmek 

üzere “Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiştir.  

 

Eklenen madde ile, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mallar 

üzerindeki hacizlerin, belirli şartların sağlanması koşuluyla kaldırılmasına olanak 

sağlanmıştır (7103 SK md.2 - yürürlük tarihi 01.04.2018). 
 

2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

• Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (8) numaralı bendinden sonra gelmek üzere yeni bent eklenmiştir. 

 

Eklenen bent ile; Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek 

faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi 

amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde 

kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana 

gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) 

yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak 

tedarik şirketine satan bina sakinleri esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilecektir 

(7103 SK md.3 - yürürlük: yayımı tarihinde) 

 

• Gelir Vergisi Kanununun “Ücretlerde Müteferrik İstisnalar” a ilişkin 23 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen 16 numaralı bent ile, İşverenlerce, kadın hizmet 

erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir 

vergisinden istisna edilmiştir.  

 

İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri 

sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk 

için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan 

yararlanılacaktır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin 

belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan 

ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir (7103 SK md.4 - 

yürürlük: yayımı tarihinde). 
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• Gelir Vergisi Kanununun “Tazminat ve Yardımlarda Müteferrik İstisnalar” a 

ilişkin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılan değişiklik 

ile; 

 

Çalışanlara, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;  karşılıklı sonlandırma sözleşmesi 

veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler,  Gelir 

verginden istisna edilen kıdem tazminatı tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, 

gelir vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.  

 

Bu doğrultuda gelir vergisi kanunu madde 25/7-b maddesinde belirtilen yukarıdaki 

tazminat vb. ödemelerin, çalışana ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarına kadar 

olan kısmı gelir verisinden istisna edilecek olup aşan kısım ücret olarak 

vergilendirilecektir (7103 SK md.5 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• Gelir Vergisi Kanununun “Asgari Geçim İndirimi” ne ilişkin 32 nci maddesine 

eklenen fıkra ile; 

Sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilerden, Gelir vergisi 

tarifesinde bir üst dilime geçmeleri nedeniyle net ücretleri, içinde bulunulan yılın Ocak 

ayı net ücretinin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin 

olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarı, ücretlinin asgarî geçim 

indirimine ayrıca ilave edilecektir.  

 

İlgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması 

halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki net 

asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır.  

 

Bu sayede gelir vergisi tarife değişikliği nedeniyle net ücreti asgari ücretin net tutarının 

altına düşen çalışanların ücret tutarı, net asgari ücret seviyesine yükseltilmektedir (7103 

SK md. 6 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 nci maddesinin üçüncü fıkrasına 

eklenen 7 numaralı bent ile; 

 

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi 

veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve 

yardımlar ücret kapsamına alınmıştır. 

 

Ancak sirkülerimize konu 7103 sayılı kanunun 5 nci maddesi kapsamında bu 

ödemelerin, çalışana ödenecek kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmı gelir 

vergisinden istisna olacaktır (7103 SK md.7 - yürürlük: yayımı tarihinde). 
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3- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

• Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5 inci maddesine beşinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir (7103 SK md.8 - yürürlük: 

yayımı tarihinde). 

 

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep 

edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için 

zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi 

mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede 

yazılı yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya yönelik 

tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca verilecek 

bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

• Vergi Usul Kanununun “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” başlıklı 10 uncu maddesine 

eklen fıkra ile, 

 

Tasfiye halinde veya tasfiye edilmiş, tüzel kişi mükellefler ile tüzel kişi olmayan 

mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve 

ceza işlemleri karşısında, kanuni temsilcilerın, tasfiye memurlarının  ve tüzel kişiliği 

olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenlerin müteselsil sorumluluklarına dair 

düzenleme yapılmıştır (7103 SK md.9 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• Vergi Usul Kanununun “Kıymeti Düşen Mallar” başlıklı 278 inci maddesinden sonra 

gelmek üzere “İmha Edilmesi Gereken Mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmiştir 

(7103 SK md.10 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

Eklenen madde ile; 

 

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 

gereken emtianın, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin 

başvurularına istinaden, takdir komisyonu kararı olmaksızın, Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak 

suretiyle değerlenmesine olanak sağlanmıştır.  

 

Bu sayede Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını 

aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilecektir. 
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• Vergi Usul Kanununun Yabancı Paraların Değerlemesine ilişkin 280 inci 

maddesinden sonra gelmek üzere “Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak 

Konulan Yabancı Paralar” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Eklenen madde 

kapsamında;  

 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerinin, 

işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından 

getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paralarının değerlemesinden kaynaklanan 

kur farklarının ilgili maddede belirtilen şartlar dahilinde pasifte özel bir fon hesabına 

alınabilmesine olanak sağlanmaktadır.   

 

Mükelleflerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için ticaret siciline tescil tarihini 

izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş 

ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi 

almış olması gerekmektedir (7103 SK md.11 - yürürlük : yayımı tarihinden sonra 

tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde). 

. 

• Vergi Usul Kanununun Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi Ve Alınmaması İle 

Diğer Şekil Ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Durumda Uygulanacak Özel 

Usulsüzlükler ve Cezalarına ilişkin 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) 

numaralı bentleri değiştirilmiş olup bu kapsamda;  

 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin usulüne uygun olarak 

düzenlenmemesi veya Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere 

kâğıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde VUK’nun 353 

üncü maddesinde yer alan özel usulsüzlük cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenleme 

yapılmıştır (7103 SK md.12 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesinde yapılan değişiklik ile 

“Elektronik Ortamda Tebliğ” yükümlülüğüne uymayanlara söz konusu maddede 

belirtilen özel usulsüzlük cezalarının uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır 

(7103 SK md.13 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• Vergi Usul Kanunu “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında 

İndirme” başlıklı 376 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile; maddede geçen 

usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarına ilişkin daha önce 1/3 olarak uygulanan  

indirim oranı, kesilen cezanın yarısına yükseltilmiştir (7103 SK md.14 - yürürlük: 

yayımı tarihinde). 

 

• Vergi Usul Kanununun “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” başlıklı ek 11 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara 

ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda 

vergiler ile bu vergilere ilişkin vergi ziyaı dışında kalan cezalar, tarhiyat öncesi uzlaşma 

kapsamından çıkarılmıştır (7103 SK md.15 - yürürlük : yayımı tarihinden önce 

tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayımı tarihinde). 
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• Vergi Usul Kanununa eklenen “Geçici Madde 30” ile; 

 

01.05.2018 tarihinden sonra, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran 

imalat sanayiinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında 

faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat 

ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve 

teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve 

ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. 

Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, 

çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere 

uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen oran ve 

süreler izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir (7103 SK md.16 - yürürlük tarihi : 

01.05.2018).  

 

4- 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

• Mortlu Taşırlar Vergisi Kanununun “Tamımlar” başlıklı 2 nci maddesindeki 

“minibüs” ve “otobüs” ün tanımları yeniden yapılarak ilgili maddenin sonuna 21 nci 

bent olarak “Motor Gücü” tanımı eklenmiştir (7103 SK md.17 - yürürlük tarihi : 

01.01.2019). 

 

• Motorlu Taşırlar Vergisi Kanununun Vergileme Ölçütleri ve Hadlerine ilişkin 5 nci 

ve 6 ncı maddelerinde  yer (I) ve (II) Sayılı tarifelerin devamına eklenen yeni bölümler 

ile, sadece elektrik motoru ile çalışan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, motorsikletler, 

panel van, motorlu karavanlar, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri 

araçlar  söz konusu tarifeler kapsamına alınmışlardır. Bu araçlar, motor gücüne göre (I) 

ve (II) sayılı tarifelerin ilgili satır numaralarındaki taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden 

vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir (7103 SK md.18,19 yürürlük 

tarihi : 01.01.2019). 

 

5- 492 sayılı Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme 

 

• Harçlar Kanunun bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün 

“III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiştir (7103 SK md.22 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

“e) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, 

arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL” 
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6- 3065 Sayılı KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

• KDV Kanununun “Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal 

Güvenlik Harcamaları Ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13 üncü maddesine eklenen 

fıkra ile; 

 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, 

doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki 

işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi 

işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisnası edilmiştir (7103 

SK md.29 - yürürlük tarihi : 01.04.2018). 

 

• KDV Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan 

değişiklik ile, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen 

alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna 

edilmiştir (7103 SK md.30 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• KDV Kanununa eklenen Geçici Madde 39 ile, 

 

Sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran 

imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme 

bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 

Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan 

yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer 

vergisinden müstesna olacaktır. 

 

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 

mükellefin talebi üzerine iade edilebilecektir. 

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının 

başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında 

alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilecektir.  

 

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve 

teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
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esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır (7103 SK md.31 - yürürlük 

tarihi : 01.05.2018). 

 

 

7- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 19, 20 ve 21 nci maddeler kapsamında, 

ilgili maddelerde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, ilave personel istihdamına yönelik 

olarak, 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında ve faaliyette bulunulan sektör ile işe alınan 

personelin durumuna göre 12 ila 18 ay arasında uygulanmak üzere  

 

- SGK işçi primi desteği,  

- SGK işveren primi desteği, 

- Personel ücret desteği, 

- Ücret gelir vergisi stopaj desteği, 

- Ücret Damga Vergisi desteği 

uygulanacaktır. Söz konusu düzenlemeler 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde girmiştir (7103 SK md.42,43,44). 

Aylık bildirge ve beyannamelerini yasal süresinde vermeyen ve vadesi geçmiş borcu bulunanlar 

(6183 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçlar hariç) destekten yararlanamayacaktır. 

 

Kanun kapsamında belirlenen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan 

sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz 

konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak belirtilen 

sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edebilecektir. 
 

Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya 

ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir. 

 

Söz konusu destekler, Kamu kurumu ve bu kurumlara bağlı işletmeler, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan 

alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri 

ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında 

uygulanmayacaktır. 
 

Söz konusu destekler, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet 

unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 19, 20 ve 21 nci maddelerin detaylarına 

ilişkin açıklamalar aşağıdaki sunulmuştur. 
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• İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde 19 ile; 

Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör 

işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında işe alınanların;  

 

- işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı 

Kanunun 4/1-a ve 4/-c maddeleri kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve 

isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 /1-b maddesi kapsamında 

sigortalı olmamaları,  

- işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen 

aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,  

 

işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait 

günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu 

bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden 

hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;  

 

işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının prime esas kazanç 

alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı 

tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm 

primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır. 

 

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, 

destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; 

işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından 

küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay 

olarak uygulanacaktır. 

 

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet 

Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili 

kılınmıştır. 

 

• İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde 20 ile; 

2017 yılında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 

ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık 

belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 

yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler 

arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/1-a 

maddesi kapsamında işe alınanların;  

 

- işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı 

Kanunun 4 /1-ave 4/1-c maddeleri kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve 
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isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında 

sigortalı olmamaları,  

- 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı 

sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,  

 

işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek 

kapsamına giren sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 

sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene 

prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. 

 

Destek kapsamındaki sigortalılar için yukarıda belirtilen prim desteğiyle birlikte 

2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek 

sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması 

sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene 

ödenecektir. 

 

Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek 

üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için 

uygulanacaktır. Bu destekten en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir.  

 

İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya 

da eşi olması durumunda söz konusu sigortalı için destekten yararlanılamayacaktır. 

Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik 

durumları destekten yararlanmayı etkilemeyecektir. 

 

• İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde 21 ile; 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri 

kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt 

tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir 

vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek 

muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. 

 

Ayrıca yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin 

aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan 

edilmeyecek  ve ödenmeyecektir. 

 

8- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun, bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin 

kazançlarına ilişkin istisna ve destek unsurlarını düzenleyen geçici 

2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  

 

“bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya,”  
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ibaresi  

 

 

 

“bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına 

bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin 

beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için 

yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin 

gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırmaya,”,  

 

“bu kapsamda uygulamaya” ibaresi  

 

“bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve 

uygulamaya”  

 

Şeklinde değiştirilmiş bu sayede Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı ve Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nın konuya ilişkin düzenleme yetkisinin kapsamı 

genişletilmiştir.  

 

İlgili fıkranın sonuna,  

 

“Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine 

getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, 

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.” 

 

cümlesi eklenmiştir (7103 SK md.51 - yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

9- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

• ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; 7103 sayılı kanuna 

ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup bazı 

mallara ait G.T.İ.P numaraları güncellenmiştir (7103 SK md.56 - yürürlük : yayımı 

tarihinde). 

 

• ÖTV Kanununun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) 

numaralı bendinde yapılan değişiklik ile G.T.İ.P. numarası  “9302.00.00.00.00” olarak 

değiştirilen  “Revolverler ve tabancalar” ın tesliminde ÖTV istisnası uygulanacak 

kurumlar arasına Savunma Sanayi Müsteşarlığı da dahil edilmiştir (7103 SK md.57 - 

yürürlük: yayımı tarihinde). 

 



 

11 
 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 
No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 

T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 
Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  

T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

• ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralarında  

değişiklik yapılması nedeniyle, ÖTV Kanununun, ihraç mali taşıyan araçlara 

akaryakıt tesliminde ÖTV istisnasını düzenleyen 7/A maddesindeki motorin 

türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmiştir (7103 SK md. 58 - yürürlük: yayımı 

tarihinde). 

 

• ÖTV Kanununun Verginin Teciline ilişkin 8 nci maddesinde yapılan değişiklik ile,  

 

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde 

gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün 

içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi 

halinde vergi dairelerince 3 aya kadar ek süre verilebilecektir. (7103 SK md. 59 - 

yürürlük: yayımı tarihinde). 

 

• ÖTV Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir (7103 SK md. 60 - yürürlük : 01.04.2018).  

 

“MADDE 9/A - Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 

87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki 

malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel 

tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı 

verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

• ÖTV Kanununun, ÖTV oran ve tutarlarına ilişkin 12 nci maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (c) bendinde yapılan düzenleme ile Bakanlar Kurulu (II) sayılı listedeki 

malların ÖTV oranlarının yanı sıra  bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının 

alt ve üst sınırlarını da belirleyebilecektir (7103 SK md.61 - yürürlük : yayımı 

tarihinde) . 

 

• ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki yakıt türlerinin G.T.İ.P. numaralarında  

değişiklik yapılması nedeniyle, ÖTV Kanununun, elektrik üretiminde kullanılmak 

üzere teslim edilen yakıtlarda ÖTV istisnasını düzenleyen geçici 5 nci maddesindeki 

yakıt türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmiştir (7103 SK md. 62 - yürürlük: 

yayımı tarihinde). 

 

• 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 

tarihine kadar, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 

87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki 

araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt 

ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha 

kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 

G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü 
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geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’yi 

aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel 

tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 

kısmı, terkin edilebilecektir. 

Bu konuya ilişkin usul ve esaslar 7103 sayılı kanunun geçici 1 nci maddesinde 

düzenlenmiştir.( 7103 SK geçici madde 1 - yürürlük : yayımı tarihinde).  

 

10- 5510 Sayılı SGK Kanunun Yapılan Düzenlemeler 

 

• SGK Kanununun “Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması” başlıklı 34 ncü 

maddesinde yapılan düzenleme ile; 

 

Hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, 

yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların,  5510 sayılı Kanunun 4/1-

a maddesi kapsamında sigortalı sayılmalarının, bunlara aylık bağlanmasına engel 

oluşturmamasına imkan sağlanmıştır (7103 SK md.66, 72– yürürlük : yayımı 

tarihinde). 

 

• SGK Kanununun “Prim Belgeleri Ve İşyeri Kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinin 

dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan değişiklik ile, 

 

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik 

gün nedeni ve eksik gün sayısının, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet 

belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilmesi yönünde 

düzenleme yapılmış konuya ilişkin usul ve esasların Kurumca çıkarılacak yönetmelik 

ile belirleneceği belirtilmiştir (7103 SK md. 67 – yürürlük : yayımı tarihinde ).   

 

• SGK Kanununun “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı” başlıklı ek-9 uncu 

maddesinde yapılan düzenleme ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların ek-9 

kapsamında bildirilmesi olanağı sağlanmıştır (7103 SK md. 68 – yürürlük : yayımı 

tarihinde). 

 

• SGK Kanununa eklen Ek Madde 16 ile; 

 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile 5510 sayılı 

Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf 

üniversiteleri ve özel sektör işyerleri; 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı 

Kanun, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 3294 

sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır (7103 SK md.69 – 

yürürlük : 01.04.2018). 
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• SGK Kanununa eklen Ek Madde 17 ile; 

 

5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviklerinden 

yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların 

sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma 

müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya 

ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviklerinden yararlanılabilmesi veya 

yararlanılmış olan teşviklerin başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile 

değiştirilebilmesi imkanı getirilmiştir (7103 SK md. 70 – yürürlük: 01.04.2018). 

 

• SGK Kanununa Eklenen Geçici 75 nci madde ile; 

5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen bildirgelerde prime esas günlük 

kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların 

toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin 

verilen aylık bildirgelerde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 

sayısının, 

b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 
 

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük 

tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta 

primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır (7103 

SK md.73 – yürürlük : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde).  

 

11- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme 

 

• Kurumlar Vergisi Kanununun, Bölgesel Yönetim Merkezlerinin Kurumlar Vergisi 

muafiyetine ilişkin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten 

kaldırılmıştır (7103 SK md.74 – yürürlük : 1/1/2019 tarihinde (1/1/2019 tarihi 

itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere),.  
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• Kurumlar Vergisi Kanunun tasfiye halinde salınacak vergi ve cezalara ilişkin tasfiye 

memuru/yönetici/temsilcilerin sorumluluğu hakkındaki 17 nci maddesinin 

dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır (7103 SK md.74 – yürürlük : yayımı 

tarihinde) 

 

 

 

 

12- 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yapılan Düzenleme 

 

• 6745 Sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 1 ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve 

Türkiye ile Japonya arasında imzalan anlaşmalar doğrultunda yapılan nükleer enerji 

yatırımları, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda nükleer enerji santrali 

yatırımları için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacaktır. 

 

13- 7103 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenleme Yapılan Diğer Kanunlar 

 

7103 sayılı kanun ile aşağıda belirtilen kanunların çeşitli maddelerinde düzenleme ve 

değişiklikler yapılmıştır. 

 

- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu 

- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

- 4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanunu 

- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 

- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu 

- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun 

- 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun 
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- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

- 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz 

Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunun 

- 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 

- 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun 

- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 

- 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu 

- 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

 

7103 sayılı Kanunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:7103) 
 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

2018-21EK.pdf
2018-21EK.pdf

