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Tarih 12.12. 2017 

Konu 7061 sayılı Kanun 

Sirküler No   MDYMM/2017/51 

 

 

 

KONU : 5 /12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28/11/2017 tarih ve 

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun 

AÇIKLAMA: 

5/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28/11/2017 tarih ve 7061 sayılı Bazı 

Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’un vergi 

kanunlarına ilişkin yapmış olduğu değişiklikler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

 

1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik:  

602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen 

yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde uygulanan vergi oranı %10’dan  %20 ye 

çıkarılmıştır.  

 

 

2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik:  

 

Gayrimenkul sermaye iradı için uygulanan götürü gider hesaplanması:  

 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “%25’ini” ibaresi “%15’ini” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre götürü 

gider uygulamasını seçen gayri menkul sermaye iradı sahipleri için götürü gider oranı 

hasılatın %25 inden %15’ine  düşürülmüş olmaktadır.  

 

Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına ilişkin Değişiklik:  

 

Kanunun 15’nci maddesi ile GVK’na eklenen geçici 87’nci madde ile asgari ücret 

sahiplerinin gelir dilimlerinin yükselmesi nedeniyle net ücretlerinin asgari ücret tutarının 

altında düşmesinin önlemesi amaçlanmıştır. Geçici madde hükmü aşağıda yer almaktadır. 

(Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tebliğ taslağı hazırlanmış olup, 47 nolu sirkülerimiz 

ile daha önce sizlere gönderilmiştir.) 
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 “GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 

bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre 

sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak 

ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım 

ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin 

asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler 

sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. 

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 

ayları için uygulanmaz. 

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak 

verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında 

ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, 

bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra 

verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle 

reddolunur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

 

 

 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:  

 

Kanunun ‘Bilinen Adresler’ başlıklı 101’nci maddesi , tebliğ’i düzenleyen 102’nci maddesi ve 

ilanen tebliği düzenleyen 103’ncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre bilinen adresler 

şunlardır: 

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, 

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir 

tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt 

sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih 

itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı 

dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır. 

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya 

işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların 

başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları 

idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim 

yeri adresinde yapılır. 

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri 

adresinde yapılır.” 

 

- Tebliğ usullerini düzenleyen 102’nci madde yeniden düzenlenmiş olup, madde içeriği 

günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Madde metni aşağıda yer almaktadır.  
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 “MADDE 102- Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve 

bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle 

tespit olunur. 

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek 

durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir. 

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği 

şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve 

imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, 

pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan 

işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması 

durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru 

tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade 

edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese 

tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda 

(Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından 

tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun 

üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ 

çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının 

gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta 

memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye 

iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde 

muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise 

on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır. 

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.” 

 

 

- 7061 sayılı Kanunun 19’ncu maddesi ile  213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya 

aşağıdaki bent eklenmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan 

istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, 

elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere 

her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, 

dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 

gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, 

beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında 

uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk 

veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve 

işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da 

belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen 

beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen 

bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, 
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mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, 

tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik 

ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan 

işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve 

ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye,” 

“7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari 

faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve 

ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı 

hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmeye, bildirimin 

içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, 

bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma 

konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 

yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması 

zorunluluğunu getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye,” 

“Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen 

beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk 

fişi ve/veya ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, 

dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda 

düzenlenen ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, 

bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel 

kişiye elektronik ortamda iletilir.” 

 

 

 

4. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:  

Motorlu Taşıtlar vergisinin hesaplanmasından taşıtların silindir hacminin yanında taşıt değeri de 

ikinci bir ölçü olarak eklenmiştir. Buna göre 1/1/2018’den sonra tescil edilen taşıtlarda MTV 

hesaplanırken hem taşıtın silindir hacmine hem de değerine bakılarak vergi hesaplanacaktır. İlgili 

maddeler ve tarifeler aşağıda yer almaktadır.  

 

7061 sayılı Kanunun 22’nci maddesi ile - 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını 

oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri 

ifade eder.” 

 

7061 saylı Kanunun 23’ncü maddesi ile - 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” 

başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- 

Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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“ 

Motor Silindir Hacmi 

(cm³) 
Taşıt Değeri (TL) 

Satır 
Numarası 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı 

(TL) 

1 - 3 

yaş 
4 - 6 

yaş 
7 - 11 

yaş 

12 - 

15 

yaş 

16 ve yukarı 

yaş 

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm³ ve aşağısı 

40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78 
40.000’i aşıp 70.000’i 

aşmayanlar 
2 817 570 319 242 86 

70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94 

1301 - 1600 cm³ e kadar 

40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153 
40.000’i aşıp 70.000’i 

aşmayanlar 
5 1.423 1.067 619 437 168 

70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183 

1601 - 1800 cm³ e kadar 
100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274 
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299 

1801 - 2000 cm³ e kadar 
100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421 
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459 

2001 - 2500 cm³ e kadar 
125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637 
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695 

2501 - 3000 cm³ e kadar 
250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888 
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969 

3001 - 3500 cm³ e kadar 
250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251 
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365 

3501 - 4000 cm³ e kadar 
400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792 
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955 

4001 cm³ ve yukarısı 
475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512 
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741 

  

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı 

(TL) 

1 - 3 

yaş 
4 - 6 

yaş 
7 - 11 

yaş 

12 - 

15 

yaş 

16 ve yukarı 

yaş 

” 
“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve 

tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi 

tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.” 

“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi 

tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak 

ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi 

tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak 

belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 

yetkilidir.” 

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.” 

 

 

7061 saylı Kanunun 26’ncü maddesi ile  197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 
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“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen 

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
  

(I/A) SAYILI TARİFE 
  

Motor Silindir Hacmi (cm³) 
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78 
1301 - 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153 
1601 - 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249 
1801 - 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383 
2001 - 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579 
2501 - 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808 
3001 - 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138 
3501 - 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629 
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284 

  
Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve 

Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin 

%5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan 

taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve 

tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra 

ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.” 

 

 

İletişim: Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu 

genel nitelikli açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her 

hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile 

temas kurunuz. 

 


