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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

 

I-6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı 

24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 6761 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu, 

Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV Kanunu, 6736 Sayılı  Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin  Kanun ile 5510 Sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin 

açıklamalarımız aşağıdaki gibidir: 

MADDE 4- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine 

tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresi eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi 24.11.2016) 

MADDE 5- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 

(4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest 

bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir. (Yürürlük 

Tarihi: 24.11.2016) 

 MADDE 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin iki 

numaralı (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 24.11.2016) 

“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, 

bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi 

matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı 

gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı 

oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör 

sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,” 

MADDE 8- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir. 

(Yürürlük Tarihi:1.1.2017) 

MADDE 12- 3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 24.11.2016) 
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“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan 

ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ 

edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan 

fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir 

ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde 

ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci fıkrada belirtilen sürede 

ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelere 

Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, 

bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 

bendi hükmünden yararlanılmaz.” 

II-  2016/9542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 

25 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2016/9542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

6761 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak ÖTV ve KDV konusunda aşağıdaki 

düzenlemeler yapılmıştır. ÖTV oranlarının belirlenmesinde motor silindir hacmi yanında ayrıca ÖTV 

matrahı tutarı da vergilendirme ölçütü olarak getirildi.  

MADDE 1– Bu Karar; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci 

maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi 

uyarınca, bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi 

oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE 2– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) 

sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün; 

a) 5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, 

kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, 

eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile 

bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf 

ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile 

kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve 

benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş, 

b) 10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde 

değiştirilmiş, 

c) 21 inci sırasında yer alan “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri 

ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3– 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-

Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Diğerleri Vergi 

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler %60 

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler  

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50KW’ı geçip motor 

silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler 

%60 

Diğerler %110 
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Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler  

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100KW’ı geçip motor 

silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler 

%110 

Diğerleri %160 

 

MADDE 4– Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları; 

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip; 

– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45, 

– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50, 

b) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden; 

– ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100, 

– Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü 

geçmeyenlerden; 

— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45, 

— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50, 

c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 

ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100, 

olarak uygulanır. 

 Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
 

 


