
DUYURU 

 Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiĢikliği ile 

bağlantılı değiĢikliklerin çokça tartıĢıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı 

Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi 

Gazete’nin 05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayısında yayımlanmıĢtır. 

 Söz konusu Kanunla;  

 *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve  Ek 36’ncı 

maddelerinde değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

 *442 sayılı Köy Kanununa Geçici 5’inci madde eklenmiĢtir. 

 *618 sayılı Limanlar Kanununun 7’nci maddesi değiĢtirilmiĢtir. 

 *697 sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanunun 2’nci maddesinin ikinci 

cümlesi değiĢtirilmiĢtir. 

 *6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 22/A, 41, 15, 55, 

56 ,58 ve 60’ ıncı maddelerinde değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

 *6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinde değiĢiklikler yapılmıĢ 

29 uncu maddenin “p” bendinde yer alan ibare metinden çıkarılmıĢtır. 

 *7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve ġans Oyunları 

Düzenlemesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde değiĢiklikler ve eklemeler yapılmıĢtır. 

 *7338 sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanununun 16’ncı maddesinin dördüncü 

fıkrasında yer alan % 10 ibaresi % 20 olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 *193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74’üncü maddesindeki gayrimenku sermaye 

iratlarına yönelik % 25’lik götürü gider uygulaması % 15 olarak değiĢtirilmiĢ ve eklenen 

Geçici 87’nci madde ile de; 2017 yılı asgari ücretlerin vergi dilimleri ile bağlantılı net 

ücretteki azalmasının telafi edilmesine yönelik düzenleme yapılmıĢtır. 

 *213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve mükerrer 257’nci maddelerinde 

değiĢiklikler yapılmıĢ 157’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi 

metinden çıkarılmıĢtır. 

 *351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 23’üncü 

maddesindeki bazı ibareler metinden çıkarılmıĢ bazı ibareler de metne eklenmiĢtir. 

 *197 sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesine 20’nci bent eklenmiĢ 

ve söz konusu bent ile “TaĢıt değeri” tanımlanmıĢtır. 5’inci maddede kapsamlı değiĢiklikler 

yapılmıĢ ve Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tablosuna “TaĢıt Değeri” sütunu eklenerek motor 

silindir hacmi ve aracın yaĢı dıĢında taĢıt değeri de dikkate alınarak motorlu taĢıtlar vergisi 

tutarları yeniden belirlenmiĢtir.  Buna bağlı olarak 9 vr 10’uncu maddelerde bazı değiĢiklikler 

ve eklemeler yapılmıĢtır. Ayrıca, 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil 



edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taĢıtları ve benzerlerine iliĢkin 1/A sayılı tarifedeki 

vergilemenin eklenen Geçici 8’inci maddeye göre yapılacağı belirlenmiĢtir. 

 *210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 3’üncü maddesinde değiĢiklik yapılmıĢtır. 

 *474 sayılı Gümrük GiriĢ Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2’nci maddesi 

değiĢtirilmiĢtir.   

 *488 sayılı Damga Vergi Kanununun 30’uncu maddesi değiĢtirilmiĢ ekli (2) sayılı 

tablonun “IV-Ticari ve medeni iĢlerle ilgili kağıtlar” baĢlıklı bölüme bir fıkra eklenmiĢtir. 

 *492 sayılı Harçlar Kanununun 123’üncü maddesinin onbirinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere bir fıkra eklenmiĢ (8) sayılı Tarifenin “XII-Transfer fiyatlandırması ile yöntem 

belirleme anlaĢması harçları” baĢlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 *1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun mülga 44’üncü 

maddesi yeniden düzenlenmiĢ 68’inci maddesine (IV) numaralı fıkra eklenmiĢtir. 

 *1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa Geçici 23’üncü madde eklenerek 2017 yılı için 

uygulanan asgari ölçüdeki arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin % 50 fazlası esas 

alınarak 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 

ilgili bir düzenleme yapılmıĢtır. 

 *1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 7’nci maddesine sürekli ikametinin dıĢında 

çalıĢan mevsimlik tarım iĢçilerinin kimlik bildirimleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıĢtır. 

 *2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun KuruluĢuna ĠliĢkin Kanunun 

5’inci maddesinin onüçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiĢtir. 

*2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10’uncu maddesinin 

dördüncü ve beĢinci fıkraları değiĢtirilmiĢtir. 

*2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 40’ıncı maddesi baĢlığı ile birlikte 

değiĢtirilmiĢ ve ayrıca Ek 1’inci madde eklenmiĢtir. 

*3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin (1) numaralı 

fıkrasına cümle eklenmiĢ 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına “c” bendinden sonra 

gelmek üzere “ç” bendi eklenmiĢ ve “r” bendindeki bazı ibareler değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca, 

geçici 37’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ibareler değiĢtirilmiĢ, geçici 

38’inci madde eklenmiĢtir. 

*3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 

Kanununun 16’ncı maddesine fıkra eklenmiĢ 19’uncu maddesi de değiĢtirilmiĢtir. 

*3213 sayılı Maden Kanununun 9 ve 17’nci maddelerine fıkralar eklenmiĢ 24’üncü 

maddesinin onikinci fıkrası  ile ek 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrası değiĢtirilmiĢtir. 

*3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 

bendine cümle ve Kanuna geçici 18’inci madde  eklenmiĢtir. 



*4342 sayılı Mera Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklenmiĢ 

30’uncu maddesinin birinci fıkrasının “e” bendinde değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

*4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci 

ve ikinci cümleleri değiĢtirilmiĢ ve ikinci cümleden sonra gelmek üzere cümle eklenmiĢtir. 

Ayrıca, ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2017 ibaresi 31/12/2019 

olarak değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkrada yer alan “1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar 

ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı” ibaresi madde metninden çıkarılmıĢtır. 

*4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18’inci maddesinin onuncu fıkrası 

değiĢtirilmiĢtir. 

*4706 sayılı Hazineye Ait TaĢınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 

Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesine fıkralar  

5’inci maddesinin birinci fıkrasına cümle eklenmiĢ ve altıncı fıkrasında yer alan “19/72003” 

ibaresi 30/3/2014 Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca, Kanuna geçici 23 ve 24’üncü  maddeler 

eklenmiĢtir. 

*4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin beĢinci fıkrası değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye 

ondokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiĢtir. Ayrıca, 8’inci maddesinin 

birinci fıkrasının birinci cümlesine ibare eklenmiĢ beĢinci fıkrasına  “içkiler piyasasında” 

ibaresinden sonra gelmek üzere ekleme yapılmıĢ, aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten 

kaldırılarak dokuzuncu fıkrasında yer alan ibareler ve yine; 9’uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (B) bendinde yer alan “sigara fabrikalarının” ibaresi değiĢtirilmiĢtir.  

*4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 4’üncü ve ek 8’inci  maddelerine eklemeler 

yapılmıĢ ve ayrıca Kanuna 19’uncu madde eklenmiĢtir. 

*4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/A maddesi değiĢtirilmiĢtir. 

*4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun ek 1’inci maddesi değiĢtirilmiĢ ve aynı Kanuna Geçici 29’uncu madde eklenmiĢtir. 

*4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının bazı 

bentleri değiĢtirilmiĢ ve maddeye bir fıkra eklenmiĢtir. Ayrıca, 11 ve 12’nci maddelerin bazı 

bentleri değiĢtirilmiĢ ve Kanun ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) cetveline  meyve-sebze 

suları, minarel-gazlı sular, sade-meyveli gazozlar ile alkolsüz biralar (B) cetveline de 

Diğerleri (Makaron)  ilave edilmiĢtir. 

*4842 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 38’inci 

maddesi değiĢtirilmiĢtir. 

*5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunun 

3’üncü maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere “l” bendi eklenmiĢ ve 

mevcut “l” bendi “m” bendi olarak değiĢtirilmiĢtir. 

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek 4’üncü madde eklenmiĢtir. 



*5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ġle Odalar ve Borsalar Kanununun 

45’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “malları” ibaresi “mallar ile 

sanayi tesislerinde iĢlem görerek mamul haline gelmiĢ nihai ürünleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

*5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna Ek Madde 1 eklenmiĢtir. 

*5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi değiĢtirilmiĢtir. 

*5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasına “Net satıĢ 

hasılatı” tanımı eklenmiĢ 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci 

fıkrası değiĢtirilmiĢtir. 

*5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 17’nci maddesinin 

yedinci fıkrasına cümleler ve maddeye sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar 

eklenmiĢtir.  

*5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci fıkrasına 

“eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere” ibaresi eklenmiĢ ve ayrıca 

Kanuna eklenen 2’nci madde ile Kamu kurum ve kuruluĢlarına uygulanan su ve atık su 

ücretleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. 

*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88’inci 

maddesinin onaltıncı fıkrasına cümle eklenerek Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 

yapılacak reddiyatlara bağlı düzenlemeler yapılmıĢtır. 

*5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) 

bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı bendin sonuna parantez 

içi hüküm eklenmiĢtir. Yine, Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci ve 

geçici 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında değiĢiklikler yapılmıĢ ve Kanuna geçici 10’uncu 

madde eklenmiĢtir. Eklenen geçici 10’uncu madde ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 

uygulanacak Kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan oran % 20’den % 22’ye 

yükseltilmiĢ ve oranın % 20’ye kadar indirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmiĢtir. 

*5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Geçici 

3’üncü madde eklenmiĢtir. 

*5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesinin mülga yirminci 

fıkrası yeniden düzenlenmiĢtir. 

*5737 sayılı  Vakıflar Kanununun 20’nci maddesinin birinci fıkrası değiĢtirilmiĢ 

52’nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere bent ilave edilmiĢ ve 

mevcut (g) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiĢtir. 

*5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit Ġhtimalli ve MüĢterek Bahis 

Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel KiĢilerine Yaptırılması Hakkında Kanunun 26’ncı maddesi 

baĢlığı ile birlikte değiĢtirilmiĢtir. 



*5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununun 11’inci maddesinin ikinci fıkrasına 

birinci cümlesinden sonra gelmek üzere cümleler eklenmiĢ 46’ncı maddesinin ikinci fıkrasına 

cümle eklenerek dördüncü fıkrasında değiĢiklik yapılarak maddeye fıkra eklenmiĢtir. 

Ayrıca,Kanunun 60’ncı maddesinin mevcut sekizinci fıkrası ile onikinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere fıkralar eklenmiĢ ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiĢtir. 

*5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3’üncü maddesinin beĢinci fıkrasında yer alan 

“31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” olarak değiĢtirilmiĢtir. 

*6015 sayılı Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun ek 

1’inci maddesinin birinci fıkrasında değiĢiklik yapılmıĢtır. 

*6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına 

Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Ġle Hazineye Ait Tarım 

Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanuna Geçici 6’ncı madde eklenmiĢtir. 

*6331 sayılı ĠĢ Sağlığı  ve Güvenliği Kanununun 30’uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (ğ) bendi değiĢtirilmiĢ ve Kanuna eklenen 30’uncu madde ile; faaliyette bulunan 

iĢletmelere getirilen güvenlik raporlarının hazırlanması yükümlülüğünün 31/12/2018 tarihine 

kadar tamamlanmasına yönelik düzenleme yapılmıĢtır. 

*6360 sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması Ġle 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

geçici 1’inci maddesinin onbeĢinci fıkrasında yer alan “31/12/2017 ibaresi 31/12/2020 

Ģeklinde, “beĢ yıl” ibareleri “altı yıl” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

*6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanununun 16’ncı 

maddesine eklenen fıkra ile; ayrılan özel karĢılıkların tamamının ayrıldıkları yıl itibariyle 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kabul edileceği belirtilmiĢtir. 

*6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve 

(h) bentleri değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkraya “z” bendi 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına cümle 

eklenmiĢtir. Ayrıca, 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiĢtirilmiĢ ve 

maddeye (3) numaralı fıkra Kanunun 35’inci maddesinden sonra gelmek üzere 35/A maddesi 

eklenmiĢtir. Yine, Kanunun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası değiĢtirilmiĢtir. 

*6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı maddesinin yedinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere fıkra eklenmiĢ ve mevcut sekizinci fıkrası buna göre teselsül ettirilmiĢtir. 

Ayrıca Kanunun geçici 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “iki yıla 

kadar” ibaresi “beĢ yıla kadar” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

*6461 sayılı Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının SerbestleĢtirilmesi Hakkında Kanunun 

geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beĢinci yıl sonuyla” ibaresi “202 yılı 

sonuyla” Ģeklinde , “Bakım ve onarım” ibaresi “ĠĢletme” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

*6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesinden sonra 

gelmek üzere 77/A maddesi eklenmiĢtir. 



*6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11’inci 

maddesine (3) ve (4) no.lu fıkralar 12’nci maddenin birinci fıkrasına “d” bendi eklenmiĢtir. 

*6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanununun 27’nci maddesinin dördüncü 

fıkrasına ibare Kanuna ise Geçici 2’nci madde eklenmiĢtir. 

*6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 1’inci ilave 

edilmiĢ Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının © bendinde yer alan “1/1/2018” ibaresi 

“1/1/2020” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Söz konusu Kanunun tam metni aĢağıdaki link’ten ulaĢılabilecek olup; üyelerimizi 

yakından ilgilendiren hususlarda yapılacak ayrıntılı çalıĢma sonuçları www.etonet.org.tr 

adresindeki VERGĠ DANIġMANLIĞI bölümünden ayrıca yayımlanacaktır. 

Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. 

 

Resmi gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaĢmak için tıklayınız. 
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