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BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7103 SAYILI KANUN 
YAYIMLANMIŞTIR. 

27.03.2018 tarihinde 30373 sayılı 2. mükerrer resmi gazete ile ‘Vergi Kanunları ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 7103 sayılı kanun 
yayımlanmıştır.  

        1-   Maliye Bakanlığınca Haczedilen Mal Üzerindeki Hacizler Aşağıdaki Şartların 
Sağlanması Halinde Kaldırılacaktır; 

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir. 

 

     Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı               
bendinde sayılan mallardan olması. 

 Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine 
ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların 
toplamından fazla olamaz). 

 Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. 

 Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi. 

 

Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için 
her halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilecektir. 

 

Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten 
itibaren üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun 13 üncü 
maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez. Bu hüküm, haczi kaldırılan 
malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması 
halinde, üçüncü şahsın bu Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmayacaktır. 

Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı 
davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce 
incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılacaktır. 

Tahsil edilen paralar, söz konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu 
vergiye bağlı fer'i ala6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir.caklar ile vergi 
cezalarına, mahcuz mala haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu olan, muaccel hale 
gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan 
alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin bu 
fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilecektir.  
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(27/Mart/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
 
2- İşverenlerce Kadın Çalışanlar için Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Doğrudan 

çalışan için ödeme yapmak Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde, Asgari Ücretin Aylık Brüt 
tutarının %15’ i vergiden istisna edilecektir. 

 
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.  

 
(1/Nisan/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

          3- İkale Sözleşmesi kapsamında ödenen Tazminatların Gelir Vergisi Kanunu 
Bakımından Ücret Niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi kanunun Ücretin tanımının yapıldığı 61.maddeye ilave edilen 7.bent 
ile;       

7. 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. 

  Eklenen bu bent ile sayılan ve iş akdi bitiminde ödenen bu tür ödemelerin Ücret tanımında 
olduğu kabul edilmiştir. 

Ancak, 

Aynı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tazminat ve yardımlarda istisna” başlıklı 25. 
maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi de değiştirilmiştir. A ve B olmak üzere 2 alt 
bent olarak yeniden düzenlenmiştir. 

 a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz 

İş  Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 

tarihli ve  5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi  Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet 

erbabının 24 aylığını aşmayan  miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler 

tazminat sayılmaz.); 

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen 

istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten 
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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 (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.); 

Madde ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının yeniden düzenlenen 
(7) numaralı bendi ile 1475, 854 ve 5953 sayılı Kanunlara göre ödenen kıdem 
tazminatlarından istisna edilen tutarlar aynen korunmaktadır. (25.madde 7/A bendi) 

İlave edilen bende göre yukarıda sayılan ödeme ve yardımlar gelir vergisinden istisna olarak 
değerlendirilecektir. Ancak bu ödeme ve yardımların toplamının kıdem tazminatı istisna 
tutarının hesabında dikkate alınacağı ve bu istisna tutarını aşamayacağı belirtilmiştir. Bu 
sınırı aşan kısım ise vergiye tabi tutulacaktır. 

(27/Mart/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
 

4- Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesi 
Dolayısıyla Meydana Gelen Azalmanın Önlenmesine ilişkin KALICI düzenleme 
yapılmıştır. 

 
Sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan 

yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak 
farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın 
uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk 
dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın 
altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, 
ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir, Bu fıkrada geçen net ücret, yasal 
kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade 
etmektedir. 

 
 (27/Mart/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
 

5- Gıda veya İlaç gibi Bozulma veya Son Kullanma Tarihinin Geçmesi Vs. 
Nedenlerle İmha Edilmesi Gereken Malların Takdir Komisyonu Kararı Olmaksızın 
Mükelleflerce Değerlenebilmesine İmkan Sağlanmaktadır. 

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 
gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına 
istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha 
oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenecektir. 

          Yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili 
üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve 
kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme 
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neticesinde, Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını 
aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir. 

Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili 
hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. 

(27/Mart/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
 

      6- Yatırım Teşvik Kapsamında Yatırım Yapan Sermaye Şirketlerine Yurtdışından 
Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlenmesi Sonucunda 
Kur farkı Sebebiyle Gelir veya Gider Etkisi Olmayacaktır. 

 

   Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, 
işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından 
getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım 
teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon 
hesabına alınarak; Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur 
farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilecektir. 

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden 
hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine 
ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap 
dönemini takip eden hesap döneminin sonu itibarıyla değerlenecektir. 

Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir 
suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin 
yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. 
Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi 
halinde de bu hüküm uygulanacaktır. 

Bu hükmünden yararlanabilmek için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü 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. Söz 
konusu yabancı paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk 
vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başlanılan hesap 
dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre 
değerlenecektir. 

(Söz konusu düzenleme 27/03/2018 tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. ) 

7- Fatura ve Benzeri Belge Düzenine Uyulmaması Durumlarında Özel Usulsüzlük 
Cezası ile İlgili Düzenleme Yapılmıştır. 
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a) Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve 
alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 
verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 
verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye 
Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya 
da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların 
her birine, her bir belge için 240 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere 
yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası 
kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 
usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk lirasını geçemez. 

b) Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende 
satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu 
getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen 
belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak 
düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 
belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu 
belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 Türk lirası özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her 
bir tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk lirasını geçemez. 

 
(27/Mart/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

           8- Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarında  Kanunun 376 ncı maddesinin yer alan "üçte biri” ibaresi "yarısı” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

 Bilindiği üzere VUK.376.madde ile belirli şartlarda cezalarda indirim yapılmaktadır. 
Yapılan bu düzenleme ile mevcut indirim 1/3 den ½ ‘ye çıkarılmış olmaktadır. 

(27/Mart/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

9- Yeni alınan makineler bazı şartlarda Amortisman Oran ve Sürelerinin Yarısı 
Dikkate Alınmak Suretiyle İtfa Yılı Hesaplanacaktır.   

Aşağıda sayılan mükelleflerin 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap ettiği makine ve 
teçhizat için amortisman oran ve süreleri, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınacaktır. 

- Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce 
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- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Ar-ge ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyet gösteren mükelleflerce 

"GEÇİCİ MADDE 30- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi 
Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli 
ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli 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 bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür 
sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. 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 belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda 
değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina 
ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

 
(1/Mayıs/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.) 
 
 
10- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerde  
 
a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan minibüs ve otobüs tanımlarına 

uyum sağlanmıştır. Bu kapsamda minibüs yapısı itibarıyla sürücüsü dahil onbeş yerine 
onyedi oturma yeri olan, otobüs ise yapısı itibarıyla sürücüsü dahil onaltı ibaresi en az 
onsekiz oturma yeri olan araç olarak tanımlanmıştır.  
 

b) Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik 
motorlu motosikletlerin (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında 
vergilendirileceği belirtilmiştir.  

 
c) Elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanların (II) sayılı tarifesindeki vergi 

tutarlarının %25’i oranında vergilendirileceği belirtilmiştir.  
 
 (1/Ocak/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.) 

11- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına yeni istisna eklenmiştir. 

  "j) 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,” katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

 
  
(1/Nisan/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
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12- Sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran 

imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar yapılan yeni makine 
ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.  

 
GEÇİCİ MADDE 39- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi 

sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde 
kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas 
teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 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 müstesnadır. 

 
(1/Mayıs/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
 
 
 
 
13- ÖTV Kanunun İhraç Kayıtlı Teslimlerinde, Üç Aylık Ek Süre Tanınacaktır. 
 
İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde 

gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün 
içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde 
vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilecektir. 

 
(1/Mayıs/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

14- Sigortalıların Otuz Günden Az Çalıştıklarını Gösteren Eksik Gün Nedenleri ile 
İspatlayıcı Belgelerin Saklanması gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir; 

‘‘Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün 
nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını gösteren 
eksik gün nedenleri ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu 
dönemi, saklanması’ ve diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine 
rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz 
günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
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beyannamesi, yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde 
Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” 

 

15- İşyerinin İmalat veya Bilişim Sektöründe Faaliyet Göstermesi Halinde İşveren 
Hissesi Primlerinin Tamamı Fondan karşılanacaktır. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 19- Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 
tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede 
toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı 
sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
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 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas 
kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı 
tutarında;  

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen 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 sağlanır ve destek 
tutarı Fondan karşılanır. 

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, 
destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. 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 uygulanır. 

Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen 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 ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan 
süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir. 

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine 
karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. 
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Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna 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 uygulanmaz. 

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri 
ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı 
çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya 
muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar 
sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı 
takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten 
yararlandırılır. 

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan 
ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. 

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

(1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir) 

 
16- SGK Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Yararlanılabileceği Halde 

Yararlanmayanlar 6 ay Öncesi için Prim İadesi Talep Edebileceklerdir. 
 
Bir ay içinde SGK’ ya başvurulması halinde ise geriye dönük 6 ay sınırlaması 

olmaksızın yararlanılmamış olan prim teşviki tutarları iade alınabilecek. 

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve 
indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm 
koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde 
Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin 
olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya 
yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile 
değiştirilebilir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları 
sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 
yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim 
teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en 
son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma 
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başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 
yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, 
destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, 
maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip 
eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden 
aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir.’’ 

 
(1/Nisan/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 
 
 

            17- SGK Primlerinde Devlet Desteği Uygulamasına Devam Edileceği İle İlgili Geçici 
Ek Madde İlave Edilmiştir. 

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 75- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran 
işverenlerce; 

a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 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 prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamelerinde 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 karşılanır.’’ 
 

18- Hurdaya Ayrılacak olan Taşıtların Vergileri Silinecektir.  

Model Yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlardan Özel Tüketim Vergisi Kanununa 
ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alanları 
doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden gerçek veya tüzel kişiler adına  
“31/12/2019” tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile 
bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar 
tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir. 
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19- 7103 sayılı Kanunun Geçici 1'nci Maddesi ile Hurda İndirimi Kapsamında ÖTV 
İndirimi Hakkında Düzenleme Yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 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 geçmeyen) yeni bir 
aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak 
üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına 
esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir. 

 (1/Nisan/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir) 

 

Saygılarımızla, 

 


