
  

 

 

İstanbul, 27.1.2017 

 

DUYURU 377 

 
Konu: 6770 sayılı kanun, vergiden bağışık yurtiçi ve yurtdışı gündelikler hakkında. 

 

1. 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

27.01.2017 Tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Önemli 

görülen düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 

a. Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Değişiklikler 

-KDV Kanununun 13/d bendinde yapılan değişiklikle yatırım teşvik belgesi kapsamında 

yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. 

- KDV Kanununa eklenen geçici 37. madde ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla 

telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 

değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır. 

-Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 9. madde ile aynı Kanunun 32/A maddesine 

göre 2017 takvim yılında gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamındaki yatırım harcamaları için, uygulanabilecek yatırıma katkı oranları, vergi indirimi 

oranları ve yatırım dönemine ilişkin yatırıma katkı payı kısıtına ilişkin oranın Bakanlar kurulunca 

daha yüksek uygulanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre Kanunun 32/A 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar 

sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise 

“%100” şeklinde uygulanacaktır. 

b. Hazine Tarafından Karşılanacak SGK Primleri 

5510 Sayılı Kanununa eklenen geçici 71. madde uyarınca haklarında uzun vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas 

günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 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) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin 

toplam prim ödeme gün sayısının, 

2017 yılı Ocak ila Aralık 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 Hazinece karşılanacaktır. 

 

 

 



  

c. SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi 

5510 Sayılı Kanununa eklenen geçici 72. madde uyarınca özel sektör işverenlerinden, 2016 

yılı Aralık ayı için geçici 68 inci1, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde 

kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında 

ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak 

sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat 

aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde 

Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş 

sayılacaktır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına 

alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. 

Bu kapsamda prim ertelemesinden faydalanma imkanı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru 

yapmasına gerek olmadığı, sistemin otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacağı ifade 

edilmektedir. Yine yapılan şifahi açıklamalara göre SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar 

görünmeyecek olup, Bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye 

primler ödenebilecektir. Ancak uygulayıcıların Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklama ve 

genelgelerini takip etmeleri önem arz etmektedir. 

d. 6736 Sayılı Kanuna Göre Süresinde Ödeme Yapmayanlara ve Taksit Sürelerine 

İlişkin Düzenleme 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen Geçici 2. madde 

ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

 “GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 

Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu 

maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna 

kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme 

süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, 

taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. 

(3) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir 

sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri 

fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve bildirimlerin 

30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti birinci 

fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra 

hükümlerinden yararlanılır. 

(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan 

alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz. 

 (5) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları 

süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu 

tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih 

edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
                                                           
1 “GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında 

uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL 

ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin 

verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim 

ödeme gün sayısının, 

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin 

Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.” 

 



  

tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen 

süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır. 

(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale 

neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 

48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun 

hükümlerinden yararlandırılır. 

 (7) Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 

bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden 

borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş 

taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca 

kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine 

bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen 

tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve 

tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan 

mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit 

edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir. 

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak 

yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne 

göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak 

talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat 

hükümlerine göre red ve iade edilir.” 

 

e. Şirket Birleşmelerine Vergi Özendirmesi  

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen 5 no.lu fıkra ile Kurumlar Vergisi 

Kanununun 19. maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen 

üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren 

hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen 

kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde 

münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını 

%75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, 

hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı 

kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

2. 2017 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Yurtiçi Harcırah Tutarları 

             

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli yurtiçi harcırah tutarlarına ilişkin bilgiler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

                            Vergiden Bağışık                                                                                                 

               Sıra No             Brüt Aylıklar (TL)          Gündelik tutarı (TL) 

1 2.416,15 ve fazlası 57,50 TL 

2 2.398,86 - 2.416,14 48,25 TL 

3 2.187,53 - 2.398,85 45,00 TL 

4 1.918,57 - 2.187,52 42,25 TL 

5 1.591,49 - 1.918,56 37,25 TL 

6 1.591,48ve daha aşağısı 36,25 TL 

 



  

3. Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 24/2. maddesi uyarınca Harcırah Kanunu 

kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, 

tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü 

sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak 

giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Ancak bu gündelikler aynı 

aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen 

gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. 

20.01.2017 Tarih ve 29954 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle 

ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme 

sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları Karara ekli cetvelde 

gösterilmiştir. 

 Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka 

ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden 

her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler,Karara ekli 

cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır. 

Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 

on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura 

ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıda belirtildiği şekilde 

artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, 

%40’ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini 

için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin II no.lu 

sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100’ünden fazla olamaz. 

Brüt ücreti 2.416,15 TL'den fazla olan çalışanlar için, 01.01.2017 tarihinden 

itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları  aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

ÜLKELER (PARA 

BİRİMLERİ) 

II No.lu 

Sütun 

ÜLKELER (PARA 

BİRİMLERİ) 

II No.lu 

Sütun 

A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 İsviçre (İsviçre Frangı) 283 

Almanya (Euro) 164 İtalya (Euro) 152 

Avustralya (Avustralya Doları) 283 Japonya (Japon Yeni) 31.405 

Avusturya (Euro) 166 Kanada (Kanada Doları) 244 

Belçika (Euro) 161 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 

Danimarka  (Danimarka Kronu) 1.238 Lüksemburg (Euro) 161 

Finlandiya (Euro) 148 Norveç (Norveç Kronu) 1.193 

Fransa (Euro) 160 Portekiz (Euro) 155 

Hollanda (Euro) 156 
Suudi Arabistan (Suudi 

A. Riyali) 
617 

İngiltere(Sterlin) 115 Yunanistan  (Euro) 158 

İrlanda (Euro) 155 Kosova (Euro) 123 

İspanya (Euro) 158 Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 

İsveç (İsveç Kronu) 1.359 
Diğer Ülkeler (A.B.D. 

Doları) 
157 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 


