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Konu : Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında 6761 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklikler. 
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Sayın İlgili, 

 
24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kanun ile vergi ve sosyal güvenlik 
mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

 
- Kanun’un 7. maddesiyle Bakanlar Kuruluna oran belirleme konusunda yetki veren ÖTV Kanunu’nun 
12. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulu’na 87.03 
sırasında yer alan taşıtların ÖTV oranlarını fiyatlarına göre farklılaştırma yetkisi verilmiştir. 

 
- Kanun’un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinin 1. 
fıkrasında yer alan ve SGK primine esas kazancın üst sınırının (SGK tavanı) hesaplanmasında kullanılan 
“6,5” ibaresi “7,5” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. 

 
- Kanun’un 5. maddesiyle KDV Kanunu’nun 17. maddesine bir ekleme yapılarak, serbest bölgelere 
veya serbest bölgeden ihraç amaçlı olarak yapılan yük taşıma işlerinin KDV’den istisna (kısmi istisna) 
edilmesi sağlanmıştır. 

 
24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi mevzuatında aşağıdaki değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. 

 
1. Binek otomobillere ilişkin ÖTV oranı belirleme yetkisi 

 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listede sayılan taşıtların ilk iktisabında ÖTV 
ödenmesi gerekmektedir. Bu listenin 87.03 sırasında binek otomobilleri ile yük taşımaya mahsus bazı 
taşıtlar (3,5 tonun altında) ile insan taşımaya mahsus küçük taşıtlar (sürücü dâhil 9 kişiye kadar) yer 
almaktadır. 
 
Bu taşıtlarda geçerli olan uygulamaya göre, ÖTV oranları araçların sadece motor silindir hacmine 
veya elektrikli olup olmamasına göre değişmekteydi. 
 
6761 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna oran belirleme konusunda yetki veren ÖTV Kanunu’nun 12. 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulu’na 87.03 sırasında 
yer alan taşıtların ÖTV oranlarını fiyatlarına göre farklılaştırma yetkisi verilmiştir. 
 
Yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu düzenleme aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: 
 
 
“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 
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oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör 
sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,” 
 

2. Sosyal güvenlik primine esas kazancın üst sınırının hesaplanmasında kullanılan katsayı 
 
 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde, üzerinden SGK primi 
ödenecek olan kazançların alt ve üst sınırlarının nasıl belirleneceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır. 
Buna göre SGK priminin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri 
(günlük asgari ücret), üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktaydı. 

 
6761 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 
tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Buna göre SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı) 1 
Ocak 2017 tarihinden itibaren, ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak 
hesaplanacaktır. 

 
3. Serbest bölgelerde KDV istisnası 

 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den 
istisnadır. 6761 sayılı Kanun ile bu hükme ekleme yapılarak, serbest bölgelere veya serbest bölgeden 
ihraç amaçlı olarak yapılan yük taşıma işlerinin KDV’den istisna (kısmi istisna) edilmesi sağlanmıştır. 
 
Yayım tarihinde yürürlüğe giren düzenlemenin gerekçesinde, ihracata yönelik taşıma işlerinde KDV 
istisnasına sahip olan yurt içindeki ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge 
kullanıcılarının durumlarının iyileştirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. 
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